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 وقف ات
 مع الشيخ محمد الحسن بن الددو

 في شرح نخبة الفكر

 به:كت
  محفوظ الشنقيطي أبو ميمونة محمد األمجد بن محمد

 )محمد بن الدي(
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  :اعتمدت في نقل كالم الشيخ على

على األشرطة ـ أحيانا ـ ألغلب، وقد أعتمد المسموعة في ا األشرطة

ين لي بعض االختالف بين المسموع المفرغة في موقع الشيخ، وقد تب

 والمقروء.

 

 تحرير ىتعاط ومن أهله إلى فن كل في الرجوع على اتفقوا)قال السخاوي: 

 (.632/1فتح المغيث: )ي(. متعن فهو فنه غير فن

 

  :سعيد بن يالغن عبد محمد أبوقال الحافظ 

 ذيال الصحيح معرفة إلى المدخل كتاب يالنيسابور داود بن عمر يإل حمل)

 عليها فأعلمت اأغالط فيه فوجدت يالنيسابور البيع بن هللا عبد أبو صنعه

 جواب بأحسن ذلك على يأجابن إليه الكتاب وصل فلما كتاب في وأوضحتها

 أبدا ذلك من استفاده ما يذكر ال أنه يإل كتابه في وذكر شكر أتم عليه وشكر

 حدثهم األصم قوبيع بن محمد العباس أبا أن يإل كتابه في وذكر يعن إال

 شكر من :يقول عبيد أبا سمعت قال يالدور محمد بن العباس أخبرنا قال

 به يل يكن ولم وكذا كذا يعل يخف :قلت ذكر فإذا ءيالش تستفيد أن العلم

اإللماع إلى معرفة أصول  .(مالعل شكر فهذا وكذا كذا فيه فالن يأفادن حتى علم
 (.193ص: )الرواية وتقييد السماع، للقاضي عياض، 
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 بسم هللا الرحمن الرحيم

إن الحمد هلل نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من 

يهده هللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأشهد أن 

 محمدا عبده ورسوله 

 صدق الحديث كتاب هللا وخير الهدي هدي محمد صلى هللا عليه وسلم وشر األمورأما بعد فإن أ

  .اروكل بدعة ضاللة وكل ضاللة في النمحدثاتها وكل محدثة بدعة 

قبل  الشنقيطي فقد كنت حضرت افتتاح الدورة التي قام بها الشيخ محمد الحسن بن الددو: وبعد

وسرعان ما استوقفتني  "في مصطلح أهل األثر نخبة الفكر" :سنوات والتي قام خاللها بشرح

ثم إنه لم يتيسر لي حضور دروسه بعد  ،في درسه ذلكواألخطاء الفظيعة بعض األوهام الشنيعة 

ولكني كنت أظن أن  ،هذه مليئة باألخطاءوكنت أسمع بعض اإلخوة يذكر أن دورة المصطلح  ،ذلك

 ،على أشرطة هذه الدورة فسمعت محتواها األمر ال يخلو من مبالغة حتى من هللا علي بالحصول

ودواهي ما خطرت مني وذلك في شهر رجب من سنة ثالثين وأربعمائة وألف فوجدت فيها طوام 

ولما انتهيت من  ما تضمنته من أوهام وأخطاء جرد ففكرت في الرد عليها فشرعت فيعلى بال 

، ووفاء تحريفالمن الى ـ ـ رحمهم هللا تعنا صونا لجهود علمائلك شرعت في الرد عليها ذ

وال ندعي أننا من العلماء ولكنا نسلك  ،وال يكتموام أن يبينوا بالميثاق الذي أخذه هللا على أهل العل

 .وتبيين الحق قصدنا راجين من هللا التوفيق لما يحبه ويرضاه ،ونتشبه بهم بعون هللا لنا ،سبيلهم

 تمهيد                                                         

 فيا وشعبة ومالكا وابن عيينة  عن الرجِل ال يكون ث بت يلت سْفيان الث ورأ  س :قال يحيى بن سعيد

  1.ليس بِث بت نهأخبر عنه أ :عنه. قالوا فيسألني الرجل فيأتيني الحديث

كِ و ِ ْبُن اْلُمب ار  ْبُد هللاه اء  قُْلُت لُِسْفي ان  الثهْوِرىِّ إِنه : ق ال  ع  دهث  ج  ا ح  إِذ  ال هُ. و  ْن ت ْعِرُف ح  ثِيٍر م  بهاد  ْبن  ك  ع 

نْ  ى أ ْن أ قُول  لِلنهاِس ال  ت أُْخُذوا ع  ِظيٍم ف ت ر  ِ  هُ ق ال  ُسْفي اُن ب ل ى. ق البِأ ْمٍر ع  ْبُد هللاه ا ُكْنُت فِ ع   ي ف ُكْنُت إِذ 

بهاٌد أ ْثن ْيُت ع   ْجلٍِس ُذِكر  فِيِه ع  ْنهُ. يفِ  ل ْيهِ م  أ قُوُل ال  ت أُْخُذوا ع  ِدينِِه و 
2  

كِ و ِ ْبُن اْلُمب ار  ْبُد هللاه ُروهُ. :اْنت ه ْيُت إِل ى ُشْعب ة  ف ق ال  :  ق ال  ع  ثِيٍر ف اْحذ  بهاُد ْبُن ك  ا ع  ه ذ 
3  

ا.ى وكان كذاباناْلحاِرث األ عور الهمد : حدثنيالشعبيوقال 
4  

اِهيمُ ق ال  ل ن ا إِ  :وقال ابن عون ذهاب اِن. :ْبر  ا ك  ِحيِم ف إِنهُهم  ْبِد الره أ ب ا ع  ِعيٍد و  ة  ْبن  س  اْلُمِغير  إِيهاُكْم و 
5
وقال  

والكالم في الناس يجب أن يكون بعلم وعدل ال بجهل وظلم كحال أهل : شيخ اإلسالم ابن تيمية

.البدع
6
  

     .وهللا المستعان وعليه التكالن ،لـ سنحاول أن نتكلم بإنصاف وعد تعالى ونحن ـ إن شاء هللا

 :كتبه

 .الدي بنأبو ميمونة محمد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1

 (.33ـ أخرجه مسلم في مقدمة الصحيح ) 
2

 (.33ـ المصدر السابق) 
3

 (.22ـ المصدر السابق ) 
4

 (.31السابق )ـ المصدر  
5

 (.35ـ المصدر السابق ) 
6

 (.133/2ـ منهاج السنة النبوية ) 
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سافر جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام األنصاري رضي هللا عنه من البصرة إلى  :قال الشيخ :الوهم األول

 .المدينة مسيرة شهر في طلب حديث واحد

الشام : جابر كانت رحلته من المدينة إلىقلت :تصحيحه
7
مصر إلىوفي رواية أنها كانت  ،

8
. 

 في حديث واحد.  الشام إلىبد هللا بن أنيس رحل من المدينة ن عذكر أ :الوهم الثاني

 : عبد هللا بن أنيس لم يرحل وإنما رحل إليه جابر بن عبد هللا كما تقدم .قلت :تصحيحه

( عن ستة عشر من أصحابه مد بن حنبل لم يدرك مالكا ولكنه روىأحالوهم الثالث: ذكر أن )

   انتهى

: أحمد بن حنبل ولد في ربيع األول سنة أربع وستين ومائةتصحيحه 
9
؛ وتوفي مالك سنة تسع  

وسبعين ومائة
10
عن  ن عمر مالك ولكنه لم يلقه وقد روىفيكون أحمد أدرك خمسة عشر عاما م 

يل بن عمر الواسطي، وإسماع ،بن الطباع إسحاق بن عيسى :، وهمأكثر من ثالثين من أصحابه

بن العالء بن حسان القيسي وروح بن عبادة  ،وحماد بن مسعدة ،والحسين بن الوليد النيسابوري

والضحاك بن  ،وسليمان بن داود العتكي الزهراني ،وسعيد بن منصور ،وزيد بن الحباب ،البصري

بن مسهر  األعلىعبد و ،وعامر بن صالح بن عبد هللا بن عروة بن الزبير ،مخلد أبو عاصم النبيل

وعبد هللا  ،وعبد هللا بن رجاء أبو عمران المكيوعبد هللا بن إدريس األودي،  ،أبو مسهر الغساني

وعبد الرزاق بن همام  ،وعبد الرحمن بن مهديوعبد الرحمن بن غزوان،  ،يليمد النفبن مح

وعقبة بن خالد  ،وعثمان بن عمر بن فارس ،وعبد الملك بن عمرو أبو عامر العقدي ،الصنعاني

وليث  ،وقتيبة بن سعيد ،وأبو نعيم الفضل بن دكين ،وعمر بن هارون بن يزيد البلخي ،السكوني

، ومحمد بن عبد هللا بن "غندر"ومحمد بن جعفر  ،ومحمد بن إدريس الشافعي ،بن خالد البلخي

 ،الضبيوموسي بن داود  ،ومنصور بن سلمة ،ومكي بن إبراهيم الزبير أبو أحمد الزبيري،

بن زكريا بن  ويحيى ،والوليد بن مسلم ،ووكيع بن الجراح ،والهيثم بن خارجة ،والهيثم بن جميل

  .بن سعيد القطان ويحيى ،أبي زائدة

ون مالء في مصر  وقد وجد الناس يقر بن حجر عقد مجالس لإلا:  ذكر أن الحافظ الوهم الرابع 

  .سماعا وىالحديث في الكتب وال ير

بن الك شيخه الحافظ أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي فقد ذكر ذ سبقه إلى : تصحيحه 

أن مات اإلمالء من سنة خمس وتسعين إلىفهد المكي أنه شرع في 
11

، ولم يزل الحفاظ يعقدون 

 لك . ومن تتبع كتب التراجم علم صحة ذ ،مجالس لإلمالء في كل عصر

لك وأضاف إليه الحافظ المزي من تالمذة الذهبي وكرر ذبن حجر ا: ذكر أن الحافظ الوهم الخامس 

 .والهيثمي والبلقيني وابن الملقن وإبراهيم التنوخي

: أما البلقينيتصحيحه 
12
والتنوخي ،

13
والهيثمي ،

14
وابن الملقن ،

15
 ،فهم من شيوخ ابن حجر ،

علم عنده  ن الم فال يذكرهما في شيوخ ابن حجر إالوأما أبو الحجاج المزي وأبو عبد هللا الذهبي 

                                                 
7

(, ومعرفة 335/3ـ  333(, واآلحاد والمثاني البن أبي عاصم )335/1(, واألدب المفرد للبخاري )232/23ـ  231ـ مسند أحمد ) 

(, ومسند الحارث بن أبي 2أبي ذر  الهروي رقم ) ( , وفوائد حديث06/2(, ومعجم الصحابة البن قانع )222/11الصحابة ألبي نعيم )

(, واألحاديث 130/1(, وجامع بيان العلم وفضله البن عبد البر )135/2ـ بغية الباحث(, ومساوئ األخالق للخرائطي ) 135/1أسامة )

ابر بن عبد هللا وهذا سند ( من طريق همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل عن ج331/3المختارة للضياء المقدسي )

لقاسم بن عبد الواحد عن ابن عقيل؛ هذا حديث تفرد به ا( ـ وقد أورده بسنده ـ : 121/2ضعيف, قال الحافظ البيهقي  في األسماء والصفات )

, بن الحجاج النيسابوري لحسين مسلمالشيخان أبو عبد هللا البخاري وأبو ا هماب, والقاسم بن عبد الواحد بن أيمن المكي لم يحتج وابن عقيل

ولم يخرجا هذا الحديث في الصحيح بإسناده , وإنما أشار البخاري إليه في ترجمة الباب واختلف الحفاظ في االحتجاج بروايات ابن عقيل 

 اهـ لسوء حفظه
8

 (.110/1و  113الحديث )(, والرحلة في طلب 335/2(, وفوائد تمام )162/1(, ومسند الشاميين )313/2ـ  مسند الصحابة للروياني ) 
9

 (.223/1ـ تهذيب الكمال ) 
10

 (.115/25ـ تهذيب الكمال ) 
11

 (.131ـ لحظ األلحاظ بذيل طبقات الحفاظ, ص: ) 
12

 (.130/2(, )211/1(, )13/1ـ الفتح: ) 
13

 (.103/2(, )0/1ـ الفتح: ) 
14

 (.30/1ـ المطالب العالية: ) 
15

 (.232/2(, )330/2(, )336/2ـ انظر فتح الباري: ) 
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وسبعمائة؛ فإن المزي توفي في ثاني عشر صفر سنة اثنتين وأربعين بالتاريخ
16

والذهبي في ، 

.ثالث ذي القعدة سنة ثمان وأربعين وسبعمائة االثنينليلة 
17
  

بن حجر سنة ثالث وسبعين وسبعمائةاوولد 
18
بعد و ،أي بعد موت المزي بإحدى وثالثين سنة ،

  سنة!!! موت الذهبي بخمس وعشرين

 . مصر ولد في عسقالن بالشام وانتقل إلى بن حجرا: ذكر أن الوهم السادس

دمشق سنة اثنتين  بن حجر ولد في مصر وأنه رحل إلىاأن  :بن فهد المكيذكر ا: تصحيحه

سكندرية وبيت المقدس والخليل بعدة من البالد كالحرمين واإل سمعوثمانمائة وأنه حج مرات و

ة وبالد اليمن.نابلس والرملة وغزو
19

 

ترتيبه حسن كتاب الرامهرمزي وأنه  كتابه على: ذكر أن الحاكم أبا عبد هللا زاد في السابعالوهم 

 . وتنسيقه

".لم يهذب ولم يرتب"بن حجر تصنيف الحاكم وصفه بأنه ا الحافظ لما ذكر: تصحيحه
20
  

اكم في كتابه اختصار أن الحافظ ابن كثير اختصر علوم الحديث للح الشيخ : ذكرالوهم الثامن

 . ي شرحه أحمد شاكر بالباعث الحثيثعلوم الحديث الذ

، وإال فقد قال ابن كثير فيها: وكان الكتاب الذي أن الشيخ لم يقرأ مقدمة الكتاب يبدو :تصحيحه 

مشاهير بن الصالح تغمده هللا برحمته من  وبتهذيبه الشيخ اإلمام العالمة أبو عمر اعتنى

بعض المهرة من الشبان سلكت بين الطلبة لهذا الشأن وربما عني بحفظه  لكالمصنفات في ذ

يت حذوه واختصرت ما بسطه ... إلخوراءه واحتذ
21

 . 

 .في المصطلح باإللماع بآداب الرواية والسماعكتاب القاضي عياض  الشيخ : سمىالوهم التاسع 

يح مسلم في آخر كالمه شرحه لصح: أعلم الناس بهذا الكتاب هو مؤلفه وقد سماه في تصحيحه

"مقدمة مسلم "اإللماع لمعرفة أصول الرواية والسماع على
22
ذا في أسماء ويقع للشيخ مثل ه 

 . بعض المؤلفات األخرى

للخطيب البغدادي واإللماع بن الصالح جمع في كتابه بين الكفاية والجامع اذكر أن : الوهم العاشر

  . لعياض

المتفرقة فجمع شتات مقاصدها وضم إليها نيف الخطيب بتصا ابن الصالح اعتنىأن  :تصحيحه

بن حجرامن غيرها نخب فوائدها فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره كما قال الحافظ 
23
فموارد ،  

 بن الصالح في كتابه أكثر مما ذكر الشيخ . ا

 . ذكر أن البن الصالح شرحا على مقدمته، لكنه لم يصل إلينا: الوهم الحادي عشر

 .فأخاف أن يكون وهما من الشيخ ،بحثذكر لهذا الشرح بعد ال لم أقف على :تصحيحه

ذكر أن طالب ابن الصالح شرحوا كتابه من بعده وقال : فقد شرحها زين : الوهم الثاني عشر

بن االدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي في شرح سماه " التقييد واإليضاح  في شرح مقدمة 

 الصالح " .

ي ابن الصالح سنة ثالث وأربعين وستمائةتوف: تصحيحه
24

وولد العراقي سنة خمس وعشرين ، 

وسبعمائة
25
  .، وما أظنه لقي أحدا لقيه وهللا أعلمفال يصح أن يكون من طالبه أبدا  

التقييد (:"21) :صالح فقد سماه هو في مقدمة شرحه، بن الصاكتاب  لعراقي علىوأما شرح ا 

 . تاب ابن الصالح"ا أطلق وأغلق من كواإليضاح لم

 . : فتح الباقياسمهألفية العراقي  : ذكر أن البن حجر شرحا علىث عشرالوهم الثال 

                                                 
16

 (.222/0( , والدرر الكامنة )133/12( , والبداية والنهاية )152/2ـ تذكرة الحفاظ ) 
17

 (.136/12( , والبداية والنهاية )23ـ ذيل تذكرة الحفاظ  ألبي المحاسن الحسيني , ص : ) 
18

 (.211ـ لحظ األلحاظ , ص : ) 
19

 ـ المصدر السابق. 
20

 (.26ـ نزهة النظر , ص : ) 
21

 (.32( , وانظر التقييد واإليضاح , ص : )15لحثيث , ص : )ـ الباعث ا 
22

 (.153/1ـ إكمال المعلم ) 
23

 (.22ـ نزهة النظر , ص : ) 
24

 (.136/2ـ تذكرة الحفاظ ) 
25

 (.122لحظ األلحاظ , ص : ) 
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."العراقي ألفيةشرح  علىلنكت ا: "هوبن حجر ا: االسم الصحيح لكتاب تصحيحه 
26

 

المرفوع والموقوف يترتب عليه أمر عند  ذكر أن إطالق السنة على عشر:ابع الوهم الر 

" هل هذا في قوة "من السنة كذا" أو "كان من السنة كذا مثال:هو إذا قال الصحابي ين واألصولي

  . أنه ليس في قوة المرفوع ؟ الراجحالمرفوع أم ال 

مشهور  ،" ونحوها هل له حكم الرفع أم الالخالف في قول الصحابي: "من السنة كذا: تصحيحه 

: ك جماعة منهملوخالف في ذ، حكم الرفعأن له ، والذي عليه جمهور المحدثين بين أهل الحديث

.، و أبو بكر الرازيالصيرفيأبو بكر  ، والكرخيأبو الحسن ، وأبو محمد ابن حزم
27

 

 

 :  الشريط الثاني                                           
يده اليسرى  على  عليه وسلم وضع يده اليمنىهللا قال ثبت أن النبي صلى :الوهم الخامس عشر

 . على صدره في الصالة

فقد تفرد بها مؤمل بن إسماعيل ،" نظرصدره علىفي ثبوت لفظة " :تصحيحه
28
وليس بالقوي  

إذا تفرد
29

، وله شاهد عند أحمد
30

: قبيصة بن هلب، وهو ـ وإن وثقه العجلي وابن ، لكن في سنده

آخر مرسل.للحديث شاهد ، وفقد قال عنه ابن المديني والنسائي: مجهول حبان ـ
31

   

  عليه وسلم خطب عند الكعبة وعلىهللا الوهم السادس عشر: ذكر حديث جابر أن النبي صلى

 . رأسه عمامة سوداء سه المغفر وعلىرأ

صلى هللا (  من رواية أبي الزبير عن جابر أن رسول هللا 2531: )في صحيح مسلم :تصحيحه

 عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام .

( من رواية جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه أن رسول هللا 2531مسلم أيضا ) وفي صحيح

 عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء . صلى هللا 

ن حريث عن أبيه قال كأني أنظر وفي رواية أبي أسامة عن مساور الوراق عن جعفر بن عمرو ب

 . طرفيها بين كتفيهسوداء قد أرخى  المنبر وعليه عمامة هللا صلى هللا عليه وسلم على رسول إلى

وفي الصحيحين
32

مكة هللا عليه وسلم دخل  لك عن الزهري عن أنس أن النبي صلىمن رواية ما

؛ وحديث المغفر هذا ال يثبت إال من هذا الطريقالحديثرأسه مغفر... عام الفتح وعلى
33
وقد  ،

.ابن حجرالكالم عليه الحافظ  تقصى
34

 

ال  الوصف الخلقي ليس سنة عند أهل األصول وأن أوصافه كلها ذكر أن الوهم السابع عشر:

 . تدخل في السنة عند األصوليين

 : ـالسنة معرفا ـ  صاحب المراقي : قالتصحيحه

 ويل ــــــمن صفة كليس بالط ول     ــــــــالرس وهي ما انضاف إلى                   

 ذي الحديث والخبرـتقريره ك نحصر     الفعل وفي الفعل اووالقول                    
35
  

ذكر أن جامع الترمذي في أوله كتاب اإليمان أو أبواب اإليمان وأبواب العلم : الوهم الثامن عشر

  .لكلتي فيها وقف أو انقطاع أو غير ذثم أبواب الطهارة وفي آخره كتاب العلل يورد فيه األحاديث ا

 :فأول الجامع ،جامع الترمذي لشيخ لم يرسببه أن ا: هذا كالم غريب جدا كدت أجزم بتصحيحه

 .ثم أبواب الحج ... إلخ ،ثم أبواب الصوم ،ثم أبواب الزكاة ،ثم أبواب الصالة ،أبواب الطهارة

                                                 
26

 (. 25/1ـ نظم العقيان في أعيان األعيان ) 
27

(, 36/1(, وشرح صحيح مسلم للنووي )36رفة أنواع علم الحديث, ص : )(, ومع232/2ـ  236ـ انظر ـ مثال ـ: اإلحكام البن حزم ) 

(, وفتح 231/1ـ  223(, والنكت على مقدمة ابن الصالح للزركشي )131ـ  123(, ونزهة النظر, ص : )23والمنهل الروي , ص : )

 (.112/1ـ  113(, وفتح المغيث للسخاوي )132/1ـ  136الباقي بشرح ألفية العراقي )
28

 (.013/2الم الموقعين )ـ إع 
29

 (.152/2ـ  153ـ تراجع أقوال األئمة فيه في التهذيب ) 
30

 (.220/3ـ مسند أحمد: ) 
31

 (.535ـ أخرجه أبو داود: ) 
32

 (.1335(, وصحيح مسلم )1320ـ صحيح البخاري ) 
33

 (.133/2( , و المجروحين البن حبان )262/2ـ الجامع للترمذي ) 
34

 (.005/2ـ  033الح )ـ النكت على كتاب ابن الص 
35

ـ غير  أسجل وإنني الحق ـ والحق أحق أن يتبع ـ أن الصواب في هذه المسألة مع الشيخ الددو هداه هللاكنت تعقبت الشيخ الددو هنا وـ  

 تراجعي هذا هنا امتثاال لقوله تعالى: )كونوا قوامين بالقسط شهداء هلل ولو على أنفسكم ...( اآلية.  خجول ـ
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به  وأما العلل الملحق بآخر الجامع فذكر فيه أن جميع ما في الجامع من الحديث معمول به أخذ 

قتل شارب وحديث  ،بن عباس في الجمع في المدينةا: حديث بعض أهل العلم ما خال حديثين

 كر أسانيده إلى الفقهاء الذين حكىوذ ،في الجامع؛ وأنه بين علتهما الخمر في المرة الرابعة

من عاب أصحاب  مذاهبهم في الجامع، وذكر السبب الباعث له على تأليف الجامع ورد على

، وذكر الرواية بالمعنى إذا أقام الراوي لكي ذال مستشهدا بكالم األئمة فالحديث بكالمهم في الرج

، واإلجازة، ثم ذكر أن الحديث إذا كان مرسال فإنه ال يصح اإلسناد، كما ذكر القراءة على العالم

عند أكثر أهل الحديث، ثم ذكر اختالف أهل العلم في بعض الرواة، ثم بين مراده بقوله: "حديث 

تكون في الحديث، وأنه إنما يصح ربما يستغرب لزيادة حسن"، ثم ذكر الغريب، وذكر أن الحديث 

 لك إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. ذ

قلت: فتبين بهذا أن وصف الشيخ للعلل الذي بآخر الجامع بأن الترمذي "يورد فيه األحاديث التي 

  للترمذي. ، ولعله التبس عليه بكتاب العلل الكبيرفيها وقف أو انقطاع": ال أساس له من الصحة

 هللا ف القاضي ما فيه شيء عن النبي صلىألبي يوس: ذكر أن كتاب اآلثار الوهم التاسع عشر 

 .لك اآلثار لمحمد بن الحسنوكذ ،فيه الموقوف والمقطوع فقط ،عليه وسلم

، فإن ن الحسنو ال كتاب محمد ب؛ كتاب أبي يوسف هذا كالم يوحي أن قائله لم ير :تصحيحه

 ن األحاديث المرفوعةكثيرا م ما فيه
36
  .من الموقوف والمقطوع ماما فيه إضافة إلى ،

ب عن الليث بن سعد بن وهافي الصحيح عن  إذا أخرج البخاري الشيخ: قال : ونعشرالوهم ال

 . مثال فهذا يسمى أثرا

واحدة كأحمد بن صالح بن وهب بواسطةا: البخاري إنما يروي عن تصحيحه 
37

و أحمد بن  ، 

عيسى
38

غ بن الفرجوأصب، 
39

، وسعيد بن أبي مريم
40

، وعثمان بن صالح
41
وغيرهم ،

42
وقد  ،

.عن ابن وهب محمد بن عبد الرحيم عن هارون بن معروف وجدت له حديثا رواه عن شيخه 
43
  

 أثرا. بن لهيعة عن الليث فهذا يسمىاأحمد عن  ال الشيخ: إذا روى: قالعشرونالحادي والوهم  

 . وسنذكر البرهان على ذلك ـ إن شاء هللا ـ ال حقالهيعة مباشرة  ابن: أحمد ال يروي عن تصحيحه 

بن الصالح ذكر أن األثر يشمل المرفوع وغير المرفوع وأن ا: ذكر أن الوهم الثاني والعشرون 

السنن  يطلقون اآلثار علىبعض أهل الحديث  ر إنما يقصد به إطالقات نادرة لدىهذا مصطلح ناد

أهل الحديث فإنهم يميزون ، يقولون : األحاديث واآلثار فاألحاديث  الحوليس هو الذي عليه اصط

 .ات واآلثار الموقوفات والمقطوعاتالمرفوع
وعند فقهاء خراسان تسمية : "وقد قال النووي ،في كتابه : ابن الصالح لم يذكر هذاتصحيحه 

"الموقوف باألثر، والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كله يسمى أثراً.
44
العراقي في  قال وقد ، 

أول شرحه أللفيته
45

، و قال "لحديثاألثر وهو ا ح الهمزة والثاء المثلثة نسبة إلىبفت ياألثر": 

ألحاديث اإلى األثر وهو لغة البقية واصطالحا  ةاألثري بفتح الهمزة والمثلثة نسب" :السخاوي

ليها وإن قصره بعض موقوفة على المعتمد ومنه شرح معاني اآلثار الشتماله ع أومرفوعة كانت 

"الفقهاء على الموقوف
46
وقال السيوطي في ألفيته 

47
: 

                                                 
36

( و 163( و )35( و )02( و )32( و )22( و )1على سبيل المثال ال الحصر ـ :  كتاب اآلثار ألبي يوسف, األحاديث رقم ) ـ انظر ـ 

( 315( و )253( و )256( و )205( و )233( و )210( و )213( و )212( و )211( و )153( و )155( و )103( و )133( و )132)

( , و كتاب اآلثار لمحمد بن الحسن , 335( و )332( و )311( و )205( و )225( و )355( و )303( و )335( و )320( و )322و )

( و 56( و )02( و )25( و )25( و )23( و )26( و )35( و )20( و )23( و )10( و )11( و )16( و )5( و )3( و )2األحاديث رقم )

( 203( و )263( و )155( و )105( و )102( و )125)( و 121( و )115( و )55( و )53( و )50( و )33( و )36( و )55( و )55)

 (. 200و )
37

 (.1065ـ انظر ـ مثال ـ صحيح البخاري  ) 
38

 (.1312ـ صحيح البخاري ) 
39

 (.262ـ المصدر السابق ) 
40

 (.1233ـ المصدر السابق ) 
41

 (.5153ـ المصدر نفسه ) 
42

 (. 3335عيد بن تليد )( و س51( و سعيد بن عفير )3231ـ كعبد هللا بن يوسف التنيسي ) 
43

 (.2353ـ صحيح البخاري ) 
44

 (.153/1لك زكريا األنصاري في فتح الباقي )( , و أقره على ذ2/1شير النذير )ـ التقريب والتيسير لمعرفة سنن الب 
45

 (.2ـ فتح المغيث للعراقي , ص : ) 
46

 (.5/1ـ فتح المغيث ) 
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 .............................     ........... والحــــديث قـــيدوا                                 

 بما أضيف للنبي قــوال او   فعال وتقريرا ونحـــــوها حكوا                          

 وقيل ال يختص بالمرفوع    بل جاء للموقوف و المقطوع                            

 . ـروشهروا ردف الحديث واألثفهو على هذا مرادف الخبر                           

 . وسلم أقام بمكة تسعا وعشرين ليلةهللا عليه  : ذكر أن النبي صلىثالث والعشرونالوهم ال

أقام ابن عباس قال: )( عن  8111( و ) 8111( و ) 2111: ) اري: في صحيح البختصحيحه 

  ،وهذا لفظه في الموضع الثاني ،(بمكة تسعة عشر يوما يصلي ركعتينهللا عليه وسلم  النبي صلى

خمس عشرة يقصر عليه وسلم بمكة عام الفتح صلى هللا أقام رسول هللا )( 2152: )وألبي داود 

  .(الصالة

أقام بمكة سبع عشرة يصلي عليه وسلم صلى هللا أن رسول هللا ) :(2155وله ــ أيضا ــ )

 ألولى أشار أبو داود إلى، والرواية اند هذه األخيرة شريك وليس بالقويوفي س، (ركعتين

 . إعاللها

الموطأ يذكران بعض مسائل : ذكر أن البخاري في الصحيح ومالكا في والعشرون الوهم الرابع

 . المصطلح

 . وأما مالك فال ،بخاري فنعم: أما التصحيحه

 (أتى سباطة قومعليه وسلم رأيت النبي صلى هللا ): : ذكر حديثالخامس والعشرونالوهم 

 .لحكم شرعيألنه ال يصلح دليال  ،ليس سنة عند األصوليين :(، وقالورأيته يستاك)

أو ز الجوا ، واألصل فيه أن يدل علىالفعل :: من أقسام السنة عند األصوليينتصحيحه

والجواز من  ،لكجواز ذ مراتبه أن يدل على ( أدنىالصحابي: )رأيته يستاك ، فقولاالستحباب

حديث  لككذألن يكون دليال شرعيا، وــ  فقد صلح هذا الحديث ــ كما ترى ،سةأحكام الشرع الخم

 . وهذا كالذي قبله ،واز البول قائماج السباطة فهو دليل على

 :الشريط الثالث
: ذكر أن من أمثلة سداسيات البخاري أو سباعياته ما رواه عن قتيبة والعشرون سادسالوهم ال

عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن حبيبة بنت أم حبيبة عن أمها 

 بنت جحش . أم حبيبة أم المؤمنين عن زينب 

فإن حبيبة بنت  ،هكذا حيحولم يخرجه البخاري في الص ،إلسناد ثمانيةا: عدد رواة هذا تصحيحه

 ،خرج لها مسلمألم يخرج لها البخاري وإنما   ـ بنة أم حبيبةاوهي ـ عبيد هللا بن جحش 

.وابن ماجة ،والنسائي ،والترمذي
48
  

وقد أخرج البخاري 
49
أبي سلمة حدثته  ب بنتن الزبير أن زينعن عروة ب ابن شهابمن طريق  

 عليه هللا جحش رضي هللا عنهن أن النبي صلى  ةعن أم حبيبة بنت أبي سفيان عن زينب ابن

، وأخرجه ( الحديث) ال إله إال هللا ويل للعرب من شر قد اقترب ...: وسلم دخل عليها فزعا يقول

مسلم أيضا
50
 . "وعقد سفيان بيده عشرة"إال أنه قال :  

وعند البخاري 
51
 . "وعقد سفيان تسعين أو مائة" :

 .حبيبة بنت أم حبيبة ـ بين زينب بنت أبي سلمة وأم حبيبةـ اده وأخرجه مسلم أيضا فزاد في إسن

وسيأتي التنبيه  ،مالك في المواضع األربعة عند البخاريلال ذكر لقتيبة وال بهذا يتضح لك أنه و

 .في هذا الحديث إن شاء هللا تعالىوهم آخر للشيخ  على

ومعمر  ،كصالح بن كيسان ،جدا عنه الكبار : الزهري روىالشيخ : قاللعشرونوا السابعالوهم  

 رووا عن الزهري، فهؤالء ويونس بن حبيب، ،ومالك بن أنس ،وعبيد هللا بن عمر ،بن راشد

 .وهم كبار أصحابه

                                                                                                                                               
47

 (.15/1ـ  10ـ ألفية الحديث مع شرح األثيوبي ) 
48

 (.003/2ـ تهذيب التهذيب: ) 
49

 (, وهذا لفظه في الموضع األول.5133( و )5635( و )3353( و )3320ـ صحيح البخاري: ) 
50

 (.2336ـ صحيح مسلم ) 
51

 (.5635ـ صحيح البخاري ) 
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؛ وإن كان صاحب حوي فال تعرف له رواية عن الزهري: يونس بن حبيب إن كان النتصحيحه 

نس بن حبيب بيونس بن يزيد األيلي وكنت أظن أن الشيخ التبس عليه يو ،الطيالسي فأبعد وأبعد

حتى سمعته ذكرهما معا في أصحاب الزهري في موضع آخر بعد هذا  ـ حقا ـ صاحب الزهري

 . طبقات الرواةفعلمت أن الشيخ أتي من عدم معرفة 

ـ مثال ـ عن  ذا روى: ذكر أن البخاري لم يدرك الشافعي وأدرك أحمد فإالوهم الثامن والعشرون 

عن ستة عشر من أصحاب  اد اإلسناد واحدا ألن البخاري روىعي عن مالك زحمد عن الشافأ

، وأبي وقتيبة ،يميمالت ويحيى بن يحيى ،والقعنبي ،عن عبد هللا بن يوسف التنيسي ، فروىمالك

 .مصعب الزهري

: توفي الشافعي سنة أربع ومائتينتصحيحه 
52
وولد البخاري سنة أربع وتسعين ومائة 

53
فقد  

بل ما طلب الحديث إال بعد موته فعي عشر سنوات لكنه لم يلقه ؛الشاأدرك من عمر 
54
فلو حدث  ، 

خاصة وأنه سمع من جماعة من  ، عن الحميدي ــ مثال ــ عن الشافعي عن مالك لنزل اإلسناد

 وهم :  ،منهم نفساوسأذكر أسماء ثالثين  ـ كما ذكر الشيخـ أصحاب مالك 

، وإسماعيل وإسحاق بن محمد الفروي ،وأحمد بن يونس ،أبو مصعب أحمد بن أبي بكر الزهري

وسعيد بن أبي  ،وسعيد بن عفير ،وخالد بن مخلد القطواني وإسماعيل بن موسى،، بن أبي أويس

وعبد هللا بن  ،والضحاك بن مخلد أبو عاصم النبيل ،وسليمان بن داود أبو الربيع الزهراني ،مريم

 وعبد هللا بن ،وعبد هللا بن مسلمة القعنبي ،بي األسودهللا بن محمد بن أ وعبد ،"عبدان"عثمان 

وعلي بن  ،وعبد العزيز بن عبد هللا األويسي ،سيوعبد األعلى بن حماد النر ،يوسف التنيسي

ومحمد بن عبد  ،وقتيبة بن سعيد ، ينوأبو نعيم الفضل بن دك ،وعمرو بن مرزوق الباهلي ،الجعد

وهشام  ،ومكي بن إبراهيم، ن عبد هللا النيسابوريومطرف ب ،حمد بن عبد الملك الرقاشيهللا بن م

ويحيى بن صالح  ،والهيثم بن خارجة ،وهشام بن عمار ،ك أبو الوليد الطيالسيبن عبد المل

 . التميمي ويحيى بن يحيى ،بن قزعة ويحيى ،بد هللا بن بكيربن ع الوحاظي، ويحيى

: إسناد لدنيا إليه ـلما سئل عن أحب اـ قال  بن عساكرا: ذكر أن الحافظ التاسع والعشرونالوهم  

 . عال وبيت خال

:قال ابن الصالح ،بن معين هذا القول مروي عن يحيى :تصحيحه 
55
بن معين  روينا أن يحيى 

. فعزوه : بيت خالي وإسناد عاليهي؟ قال: ما تشتلذي مات فيهرضي هللا عنه قيل له في مرضه ا

 . لتقدمه، بن عساكرا إليه أولى من عزوه إلى

ورواه عن ، الوهم الثالثون: ذكر أن حديث: "من كذب علي متعمدا" رواه مائتان من الصحابة 

 .، فتواتر بلفظهكل واحد من المائتين عدد من الناس

من الصحابة ثم لم يزل في ازدياد بعضهم رواه مائتان: وقال النووي قال: تصحيحه 
56

وتعقبه ، 

.ي مطلق الكذب ال هذا المتن بعينهالواردة فاألحاديث  ىفقال: ولعل هذا محمول عل ،العراقي
57

 

: وقد زاد بعضهم في عدد هذا الحديث حتى جاوز المائة ولكنه ليس هذا المتن وقال العراقي أيضا 

أنه كذب فهو  من حدث عني بحديث وهو يرىيث: )كحد ،وإنما هي أحاديث في مطلق الكذب عليه

.ولم أعدها في طرق الحديث ،لكلذفحذفتها  ،لكونحو ذ ،(أحد الكاذبين
58
   

؛ وذكر أنها فبلغوا خمسة وسبعين ،وقد سرد العراقي أسماء الصحابة الذين رووا هذا الحديث 

.يصح منها نحو عشرين
59
  

في مقدمة كتابه الموضوعاتوذكر ابن الجوزي طرقه 
60
وقد  :العراقي ، وقالفجاوز التسعين ، 

، فبلغ بهم مائة واثنين ،الدمشقي طرقه في جزأين الحجاج يوسف بن خليلجمع الحافظ أبو 

                                                 
52

 (.200/1ـ تذكرة الحفاظ ) 
53

 (.162/2ـ تذكرة الحفاظ ) 
54

 ـ المصدر السابق. 
55

 (.252: )ـ معرفة أنواع علم الحديث , ص  
56

 (. 03/1ـ شرح النووي على مسلم ) 
57

 (.252/1ـ التقييد و اإليضاح ) 
58

 ـ المصدر السابق. 
59

 (.252/1ـ  251ـ التقييد واإليضاح ) 
60

 (.263/1( , وانظر فتح الباري البن حجر )52/1ـ  35ـ الموضوعات ) 
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أستبعد  وأنافي كالم بعض الحفاظ أنه رواه مائتان من الصحابة  وأخبرني بعض الحفاظ أنه رأى

وهللا اعلم ، لكوقوع ذ
61
  

: وتحصل  ـ بعد ذكره لجمع من العلماء الذين جمعوا طرق هذا الحديثـ بن حجر اوقال الحافظ  

ما فصلته من صحيح وحسن وضعيف  ، على رواية مائة من الصحابة لك كلهمن مجموع ذ

ونقل ،  بهذا الوعيد الخاصمن غير تقييد  ، مع أن فيها ما هو في مطلق ذم الكذب عليه ، وساقط

وي أنه جاء عن مائتين من الصحابةالنو
62
وذكر زكريا األنصاري أنه رواه فوق تسعين ، 

63
  

اإلحرام رواه خمسة وسبعون ديث رفع اليدين عند تكبيرة : ذكر أن حالحادي والثالثونالوهم 

 .صحابيا

: وقد جمعت رواته فبلغوا نحو الخمسين وهلل الحمد : قال الحافظ أبو الفضل العراقيتصحيحه 
64

 ،

.بن حجراهذا تلميذه الحافظ  وأقره على
65
  

 . حابياالخفين رواه خمسة وسبعون ص : ذكر أن حديث المسح علىالثالثونو الثانيالوهم 

لك أبو القاسم الصحابة ، ومنهم العشرة ، ذكر ذ : رواه أكثر من ستين من: قال العراقيتصحيحه

عبد الرحمن بن محمد بن إسحق بن منده في كتاب له سماه "المستخرج من كتب الناس"
66
  ،

وجمع بعضهم  ،الخفين متواتر صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على : وقدابن حجر وقال الحافظ

: العشرةم، ومنهفجاوزوا الثمانين ،واتهر
67
: رواه جمع فوق ستين وقال زكريا األنصاري،  

: حدثني سبعون من البصري أنه قال بل روي من طريق الحسن ، العشرة :منهم ،صحابيا

الصحابة بالمسح على الخفين.
68
  

 .فت ألفاظهم، لكن اختلن أحاديث الحوض رواها خمسة وسبعونذكر أ:  الثالث والثالثونالوهم 

:  ـ مخرجا أحاديثهم الصحابة الذين رووا أحاديث الحوضبعد أن ذكر ـ : قال الحافظ تصحيحه 

وزدت عليهم  ، وزاد عليه النووي ثالثة ، فجميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفسا

بعض المتأخرين وصلها  أنوبلغني  ... الخمسين ، فزادت العدة على أجمعين قدر ما ذكروه سواء

.إلى رواية ثمانين صحابيا
69
  

وأنه ــ أي  ،: ذكر أن حديث األعمال بالنيات من سباعيات البخاريوالثالثون الرابعالوهم  

، وهذا من علقمة عن عمرعن عن محمد  ن القعنبي عن مالك عن يحيىالبخاري ــ رواه أيضا ع

 .سداسياته

في سبعة مواضع من صحيحه: هذا الحديث رواه البخاري تصحيحه
70
وبين البخاري ورسول هللا  

 .: ستة أنفسهللا عليه وسلم في جميعها صلى

أو أكثر من  ،عشرة اة في كل طبقة إلى: ذكر أن المشهور ما وصل الروالوهم الخامس والثالثون

، والمشهور أكثر في طبقة من طبقاته ،أو خمسة ،انفرد به أربعة :ـ مثالـ ، والمستفيض عشرة

 .عددا من المستفيض

 :ـ "المشهور"معرفا ـ في ألفيته قال السيوطي  :حيحهتص 

 رآه  مشهـــــورنا ة ــــــثالثــــذي     رواه       **     ........ ..  ....  وال                 

 ن ما وضح ـــهذا بأكثر ولك ح    **        ـقوم يساوي المستفيض واألص                

...  ....  .............  ....إلخ ...............................            حد تواتر                 
71
  

هو الذي ارتضاه السيوطي في تعريف  "المشهور"وهذا الذي ذكره الشيخ في تعريف  

 حيث قال :  "المتواتر"

                                                 
61

 (.323ـ فتح المغيث له , ص : ) 
62

 (.263/1ـ فتح الباري ) 
63

 (.106/2باقي )ـ فتح ال 
64

 (.323ـ فتح المغيث له , ص : ) 
65

 (.226/2ـ فتح الباري ) 
66

 (.322ـ فتح المغيث , ص : ) 
67

 (.360/1ـ فتح الباري ) 
68

 (.106/2ـ فتح الباقي ) 
69

 (.205/11ـ فتح الباري ) 
70

 (.0333( و )0311( و )2533( و )3033( و )2352( و )32( و )1ـ صحيح البخاري ) 
71

 (.222/1حديث مع شرح األثيوبي )ـ ألفية ال 
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 ذب ـــــــالك ب    **  إحالة    اجتماعهم  علىــجوما رواه    عدد   جم    ي                

 و    لدي  أجودـــشرة      وهـــــددوا     **  بعــفالمتواتر    وقوم       ح                

يناــــــــوأربعين   أو سبع     يحكى  ل باثني عشر أو عشرينا    ** والقو                
72
  

،  أهل هذا الفن خالف الصحيح عند "المستفيض"أكثر عددا من  "المشهور"وقول الشيخ إن   

  ".واألصح هذا بأكثر" : في قول السيوطي ـ آنفا ـ كما تقدم

وأنه ال  ،: ذكر أن السالمة من الفسق وقت التحمل واألداء معا ال بد منهاسادس والثالثونالوهم ال

.في حالتي التحمل واألداءبد من العدالة 
73
  

تحمل قبل اإلسالم  رواية من فتقبل : قال ابن الصالح: يصح التحمل قبل وجود األهليةتصحيحه 

.لك رواية من سمع قبل البلوغ وروى بعدهوكذ ،بعده وروى
74

 

  :لك العراقي بقولهنظم ذو 

 بي حمال ـــــــفي كفره كذا صوقبلوا     من     مسلم     تحمال   **                         

إلخ..................نع           قوم هنا...ثم روى بعد البلوغ ومـــــــــــ                      
75
  

  .والكفر من أعظم الفسوق 

بل من شرطه ثبوت  اع،: ذكر أن االتصال ليس من شرطه ثبوت السموالثالثون بعالوهم السا

 .الراجح فقط على اللقي

 فمرة قال ،وعدم االكتفاء بالمعاصرة ،: اضطرب الشيخ في مسألة اشتراط ثبوت السماعتصحيحه

؛ فإن طارق بن شهاب غير صحيح وهذا ،ثبوت اللقي يتضمن ثبوت السماع :ومرة قال ،هذا الكالم

هللا عليه وسلم ولم يسمع منه النبي صلى رأى
76
تعلق باللقي شرط البخاري فيه ما ي :، ومرة قال 

، وقال وكالهما صحيح ،من شرط مسلم : شرط البخاري أقوى، وقال مرةأقوى من شرط مسلم

ري : البخا، وهو المعاصرة وإمكان المعاشرة، وقال أيضاال ثبوته لراجح إمكان اللقي: اأيضا

أن فالنا عاش في المدينة الفالنية  :إمكان اللقي فقط :ومسلم يشترط أن يكون فالن لقي فالنا،

  ت عاصره وعاشره.لك الوقذوفيها فالن في 

؛ لكالوصول إليها يضطرب قوله في ذبل مسألة من مسائل المصطلح ق والشيخ غالبا إذا تكلم على

 ابن الصالح، والنووي، والذهبي، وابن رجب، وابن حجر ـ :غير واحد ـ كالحفاظ جحوقد ر

وتلميذه  كأبي الحسن علي بن المديني، مذهب كبار األئمة لكذكروا أن ذو ،اشتراط ثبوت السماع

.أبي عبد هللا البخاري
77
  

 الشريط الرابع                                              
 ."عمدة األحكام"" للمقدسي صاحب أن كتاب "المختارة الشيخ : ذكرلثالثونوا ثامنالوهم ال

" هو: ضياء الدين أبو عبد هللا محمد األحاديث المختارة"فإن مؤلف كتاب  هذا غلط، :تصحيحه

ي الحنبلي بن عبد الواحد بن أحمد بن عبد الرحمن السعدي المقدسي الدمشقي الصالح
78
المولود  

بــ وصفه الحافظ الذهبي  ،وأربعين وستمائة في سنة ثالثوتو ،سنة تسع وستين وخمسمائة

حافظ الحجة محدث الشام شيخ السنة."اإلمام ال"
79

 

بن سرور  تقي الدين أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد بن علي :هو "عمدة األحكام"وصاحب 

ولد سنة إحدى  "،محدث اإلسالمالحافظ اإلمام ـ "الذهبي ب؛ وصفه بن رافع بن حسن بن جعفر

وتوفي سنة ستمائة ،عين وخمسمائةوأرب
80

.الضياء هذا لزم الحافظ عبد الغني وتخرج بهو، 
81
  

                                                 
72

 (.232/1ـ ألفية الحديث مع شرح األثيوبي ) 
73

 ـ وذكر في آخر الشريط التاسع: أنه )إذا تحمل حال الفسق وأدى حال العدالة بما لم يكن فيه مدفع قبل(. وهذا هو الصواب. 
74

 (.155ـ معرفة أنواع علم الحديث , ص : ) 
75

 (.123ـ التبصرة والتذكرة , ص : ) 
76

 (.53/1( , والمراسيل البن أبي حاتم )1605ـ سنن أبي داود ) 
77

( , وكتاب السنن 353/1ـ  335( , وشرح علل الترمذي البن رجب )123/1ـ ينظر للتوسع في هذه المسألة : شرح النووي على مسلم ) 

كتاب موقف اإلمامين البخاري ومسلم من اشتراط اللقيا األبين والمورد األمعن في المحاكمة بين اإلمامين في السند المعنعن البن رشيد , و

 والسماع في السند المعنعن بين المتعاصرين لخالد الدريس وهذا األخير نفيس.  
78

 (.25( و الباعث الحثيث , )212/25ـ تاريخ اإلسالم للذهبي ) 
79

 (.132/2ـ  133ـ تذكرة الحفاظ ) 
80

 (.110/2ـ  111ـ التذكرة ) 
81

 (.265/25م للذهبي )ـ تاريخ اإلسال 
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 .الشيخينشرط  ليست على: ذكر أن المستخرجات التاسع والثالثونالوهم 

ـ وقال في موضع آخر  ،رنافقال هنا هذا الذي ذك ،اضطرب الشيخ في هذه المسألة : تصحيحه

، وقال ظ غير ألفاظ الصحيح وهي في قوتهافذكر أنها تأتي بألفا ـ وهو يذكر فوائد المستخرجات

 ، وهذا الكالم األخير أقرب إلىيادات المستخرجات على شرط الصحيح: إن زفي موضع آخر

ستخرج عليه الصواب ألن المستخرج ــ بصيغة اسم الفاعل ــ يخرج أحاديث الكتاب الذي ي

فينظر في  ،وهكذا ،أو شيخ شيخه ،بأسانيده ويلتقي مع صاحب الكتاب في شيخه إن أمكن

 ـ فإن كان ثقة صح اإلسناد وكان على مثالـ الواسطة بين صاحب المستخرج وشيخ البخاري 

 . ، وسنزيد في الكالم على المستخرجات الحقا إن شاء هللا تعالى، وإال فالشرطه

: ذكر أن رواية عروة بن الزبير عن المغيرة بن شعبة ال توجد في صحيح األربعونالوهم 

 . البخاري

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب حدثنا هشام عن أبيه  :قال البخاري ،بل هي فيه :تصحيحه

: فقال المغيرة عن المغيرة بن شعبة عن عمر رضي هللا عنه أنه استشارهم في إمالص المرأة

سلمة أنه شهد النبي صلى مفشهد محمد بن  ،عبد أو أمة :سلم بالغرة عليه وقضى النبي صلى هللا

.هللا عليه و سلم قضى به
82

 

اس من سمع النبي صلى هللا عليه أن عمر نشد الن يد هللا بن موسى عن هشام عن أبيهحدثنا عب

ت من يشهد ائ :قال ،عبد أو أمة :سمعته قضى فيه بغرة أنا :قال المغيرةووسلم قضى في السقط؟ 

  .سلم بمثل هذاأشهد على النبي صلى هللا عليه و أنا :سلمةمفقال محمد بن  ،معك على هذا

عن أبيه أنه حدثني محمد بن عبد هللا حدثنا محمد بن سابق حدثنا زائدة حدثنا هشام بن عروة 

.يحدث عن عمر أنه استشارهم في إمالص المرأة مثله سمع المغيرة بن شعبة
83
  

: سأل عمر بن عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال معاوية حدثنا هشامأبو أخبرنا  حدثنا محمد

بي صلى أيكم سمع من الن :الخطاب عن إمالص المرأة هي التي يضرب بطنها فتلقي جنينا فقال

 :سلم يقوللنبي صلى هللا عليه وسمعت ا :؟ قلتما هو :أنا فقال :؟ فقلتسلم فيه شيئاهللا عليه و

فخرجت فوجدت محمد بن  ،ال تبرح حتى تجيئني بالمخرج فيما قلت :فقال ،د أو أمة(عب :)فيه غرة

عبد أو  :)فيه غرة :سلم يقولوفشهد معي أنه سمع النبي صلى هللا عليه  ،فجئت به -مسلمة 

.تابعه ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن المغيرة، (أمة
84
  

، فهو أو كذاب ،أو فاسق ،مبتدع :إسناد الحديث: ذكر أنه إذا كان في الحادي واألربعونالوهم 

 .حديث ضعيف

 ؛ بل يقال له : الموضوع ، : الحديث إذا كان في إسناده كذاب ال يقال إنه ضعيفتصحيحه

ثم جدا ، قال ابن حجر في النخبة :  وتضعيف الحديث بأن راويه مبتدع إذا لم يكن كافرا ضعيف

لم يكن داعية في قبل صاحبها الجمهور والثاني يقبل من البدعة إما بمكفر أو بمفسق فاألول ال ي

به صرح الجوزجاني شيخ النسائي. المختار و األصح إال إن روى ما يقوي بدعته فيرد على
85

   

فال يزال األئمة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي : "وقال الشيخ سليمان بن ناصر العلوان

م سواء كان داعية أم ال وسواء بدعته عن اإلسال وغيرهم يخرجون ألهل البدع ممن ال تخرجه

فإذا كان حافظا ثقة عدال صح  ، فالعبرة بحفظ الراوي وضبطه ، ما يؤيد بدعته أم ال روى

".حديثه
86
  

 .، وهللا أعلموأما الفاسق فمردود الحديث جملة، خ العلوان قوي جداوهذا الذي قاله الشي

إذا كان يحدث عن معاصر له لم يلقه بل يحدث عنه : ذكر أن الراوي الوهم الثاني واألربعون

 بالواسطة فهذا نوع من االنقطاع وهو االنقطاع الخفي . 

.هذا النوع يسمى بـ "اإلرسال الخفي" :تصحيحه 
87

 
                                                 

82
 (.0563ـ صحيح البخاري ) 
83

 (.0316ـ صحيح البخاري ) 
84

 (.0335ـ صحيح البخاري ) 
85

 (. 126ـ  115ـ  النخبة مع شرحها نزهة النظر , ص : ) 
86

ن تفرد عمن ة محديثه عل ما لم يطرأ على ( , وقد علق الشيخ ـ في الهامش ـ بقوله :33ـ االستنفار للذب عن الصحابة األخيار , ص : ) 

 . لكهو أوثق منه أو غير ذ
87

 (.163/1ـ  162ـ نزهة النظر ) 
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أبي صالح شيئا وأن مسلما أخرج ذكر أن البخاري لم يخرج لسهيل بن : لث واألربعونالوهم الثا 

 .له

بن سعيد  حديث واحد في الجهاد مقرون بيحيى له في البخاري: جرح بنا: قال الحافظ تصحيحه

، وذكر له حديثين آخرين متابعة في النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيدكالهما عن  ،األنصاري

.الدعوات
88
  

وأن مسلما لم  ،: ذكر أن البخاري أخرج في الصحيح لمحمد بن إسحاقواألربعون الرابعالوهم  

 نه لم يره عدال.، ألرج له في صحيحهيخ

استشهد به البخاري  :بقوله محمد بن إسحاقختم الحافظ أبو الحجاج المزي ترجمة : تصحيحه 

وروى له مسلم في المتابعات واحتج  ،في الصحيح وروى له في كتاب القراءة خلف اإلمام وغيره

  89.به الباقون

.ذكرها في صحيحه وقد استشهد مسلم بخمسة أحاديث البن إسحاق :وقال الحافظ الذهبي
90
  

نه لم يره : "ألم ـ في زعمه ـ ألحاديث ابن إسحاقوأما قول الشيخ ـ معلال ـ عدم إخراج مسل

لك ـ إن شاء هللا ـ ، وسنبين ذعلى اإلمام مسلم اية الفساد، ومجانبة السداد، وغلطعدال" ففي غ

  الحقا.   

" ء أحدكم" وقال إن لفظة "فليرقها ولغ الكلب في إنا: ذكر حديث "إذالخامس واألربعونالوهم 

 . وأبو صالح عن أبي هريرة ،أبي صالحمن أصحاب  عمشانفرد بها األ، شاذة

األعمش عن أبي رزين فقد رواه  ،: قوله إن أبا صالح انفرد بها عن أبي هريرة غلطتصحيحه 

 لب في إناء: )) إذا ولغ الكعليه وسلمصلى هللا قال رسول هللا  :وأبي صالح عن أبي هريرة قال

(( أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرار
91

ال  ،علي بن مسهر: أعلها الحفاظ بتفرد" فليرقه؛ ولفظة "

"قوله "فليرقه حدا تابع علي بن مسهر علىقال أبو عبد الرحمن النسائي: ال أعلم أ ؛األعمش
92

 ،

أصحاب  من : لم يذكرها الحفاظوقال ابن عبد البر ،: إنها غير محفوظةحمزة الكناني وقال

هللا عليه وسلم بوجه من  : ال تعرف عن النبي صلىوقال ابن منده ،األعمش كأبي معاوية وشعبة

: " قد ورد األمر باإلراقة أيضا من وقال ابن حجر ،إال عن علي بن مسهر بهذا اإلسنادالوجوه 

والصحيح أنه  ،لكن في رفعه نظر ،طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعا أخرجه ابن عدي

ناده بن سيرين عن أبي هريرة موقوفا وإساكذا ذكر اإلراقة حماد بن زيد عن أيوب عن  ،وقوفم

صحيح أخرجه الدارقطني
93
".وغيره 

94
  

: ي البسملة أن األوزاعي قالإعالل حديث أنس ف : ذكر أثناء كالمه علىواألربعون السادسالوهم 

 .: والكتابة علةالشيخ قال ،إلي قتادة كتب

 ،لك الشيخ في آخر الدورةوقد ذكر ذ ،بل هي نوع من أنواع التحمل ،ة ليست علة: الكتابتصحيحه

 نتفت العلة.، فلو علم الكاتب وعرف أنه ثقة الجهالة الكاتب ـ هناـ وإنما العلة 

ي وأن الشاذ ف ، : ذكر أن صحيح البخاري ليس فيه شيء من الشاذالوهم السابع واألربعون

فهذان لفظان فقط في داخل  ، "ولفظ "الشمال" "فليرقهصحيح مسلم بموضعين فقط : لفظ 

 .، لفظان فقط شاذان لكن كلمتان فيه ، فالحديث بطوله صحيح ، حديث

آمركم " حديث: منها ،يوجد في صحيح البخاري مواضع أعلها بعض العلماء بالشذوذ: تصحيحه

والمحكوم عليه  ،الحديث "...شهادة أن ال إله إال هللاوبأربع وأنهاكم عن أربع اإليمان باهلل 

وخالفه سليمان  ،كره حجاج بن منهال" إذ تفرد بذف الواو في "وشهادةبالشذوذ هو حرف العط

                                                 
88

 (.263ـ هدى الساري , ص : ) 
89

 (.223/22ـ تهذيب الكمال: ) 
90

 (.02/0ـ ميزان االعتدال: ) 
91

 (.00(, والنسائي: )255ـ أخرجه مسلم: ) 
92

 (.00ـ سنن النسائي: ) 
93

المحاملي نا حجاج بن الشاعر نا عارم نا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة  ( : حدثنا02/1ـ قال الدارقطني في السنن ) 

 في الكلب يلغ في اإلناء قال يهراق ويغسل سبع مرات.  
94

 (.253/1ـ فتح الباري ) 
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لك البخاري في كتاب الزكاة من ذ ، نبه علىفأسقطا حرف العطف ،بن حرب وأبو النعمان

.صحيحه
95
  

 بن عبد هللا عن أبي حدثنا آدم حدثنا ابن أبي ذئب حدثنا الزهري عن عبيد هللا: وقال البخاري

: جاء أعرابي فقال يا رسول هللا اقض بيننا خالد الجهني رضي هللا عنهما قاالهريرة  وزيد بن 

إن ابني كان عسيفا على  فقال األعرابيبكتاب هللا فقام خصمه فقال صدق اقض بيننا بكتاب هللا 

ئة من الغنم ووليدة ثم سألت أهل هذا فزنى بامرأته فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت ابني منه بما

ألقضين بينكما ) :سلمعام فقال النبي صلى هللا عليه و العلم فقالوا إنما على ابنك جلد مائة وتغريب

جل لر -بكتاب هللا أما الوليدة والغنم فرد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام وأما أنت يا أنيس 

.ها أنيس فرجمهافغدا علي ،فاغد على امرأة هذا فارجمها( -
96
  

.: هذه الزيادة شاذةوله "فقال األعرابي" قال ابن حجرفق
97
  

أخبرني أبو سلمة قال: جاء  :حدثنا سعد بن حفص حدثنا شيبان عن يحيى قال: وقال البخاري

؟ رأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلةرجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس عنده فقال أفتني في ام

قال أبو  ،(الت األحمال أجلهن أن يضعن حملهنوأو) :قلت أنا ،آخر األجلين :فقال ابن عباس

 :أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غالمه كريبا إلى أم سلمة يسألها فقالت :هريرة

قتل زوج سبيعة األسلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول هللا 

.سلم وكان أبو السنابل فيمن خطبها صلى هللا عليه و
98
  

.وهو المشهور "مات"وفي غير هذه الرواية أنه  ،كذا هنا: قال ابن حجر
99
  

ن كانت محفوظة ترجحت ألنها ال إ "قتل"فالمعتمد أن الرواية التي فيها : وقال في موضع آخر

.ن لم يكن في نفس األمر قتل فهي رواية شاذةإو "توفي"أو  "مات"تنافي 
100 

ِوىُّ  حدثني: كقوله ،، ففيه مواضع أعلت بالشذوذصحيح مسلم لكذوك ِعيٍد األُم  ِعيُد ْبُن ي ْحي ى ْبِن س  س 

ِعيٍد اْلُخْدِرىُّ ق ال   م  أ بُو س  ع  ابٍِر ق ال  ز  ْن ج  ب ْيِر ع  ْن أ بِى الزُّ ْيٍج ع  ث ن ا اْبُن ُجر  ده ث ن ا أ بِى ح  ده سُ ح  ِ ق ال  ر  وُل هللاه

اٌن يُْبع ُث ِمْنُهُم اْلب ْعُث ف ي قُولُون  اْنظُُروا ه ْل ت ِجُدون  فِيُكْم  يأتي) :ليه وسلمصلى هللا ع م  ل ى النهاِس ز  ع 

اِب النهبِ أ ح   ُجُل ف يُْفت ُح ل ُهْم بِِه ثُمه يُْبع ُث اْلب ْعُث  صلى هللا عليه وسلم يًدا ِمْن أ ْصح  ُد الره  الثانيف يُوج 

اب  النهبِىِّ فِيِهْم م   ف ي قُولُون  ه لْ  أ ى أ ْصح  ف يُْفت ُح ل ُهْم بِِه ثُمه يُْبع ُث اْلب ْعُث الثهالُِث  هللا عليه وسلمصلى ْن ر 

أ ى م   ْن ر  ْون  فِيِهْم م  اب  النهبِىِّ صلى هللا عليه وسلمف يُق اُل اْنظُُروا ه ْل ت ر  أ ى أ ْصح  ثُمه ي ُكوُن اْلب ْعُث  ْن ر 

ابِعُ  أ ى أ ح   الره ْن ر  أ ى م  ًدا ر  ْون  فِيِهْم أ ح  اب  النهبِىِّ ف يُق اُل اْنظُُروا ه ْل ت ر  أ ى أ ْصح  صلى هللا عليه ًدا ر 

ُد ال وسلم ُجُل ف يُْفت ُح ل ُهْم بِهِ ف يُوج  .(ره
101
  

ابِعُ " :والمحكوم عليه بالشذوذ قوله هذه الرواية و: ..."إلخ، قال ابن حجرثُمه ي ُكوُن اْلب ْعُث الره

.وأكثر الروايات مقتصر على الثالثة ،شاذة
102
  

ْن  حدثنيوقال مسلم ـ أيضا ـ :  ْعف ٍر ع  اِعيل  ْبِن ج  ْن إِْسم  ِميًعا ع  ِعيٍد ج  قُت ْيب ةُ ْبُن س  ي ْحي ى ْبُن أ يُّوب  و 

ة  ْبِن عُ  ْن ط ْلح  ْن أ بِيِه ع  ِن النهبِىِّ ص ب ْيدِ أ بِى ُسه ْيٍل ع  ِ ع  ِديِث  لى هللا عليه وسلمهللاه ِديِث ن ْحو  ح  ا اْلح  بِه ذ 

سُ  ْير  أ نههُ ق ال  ف ق ال  ر  الٍِك غ  ِ صلى هللا عليه وسلمم  أ بِيهِ أ ْفل ح  " وُل هللاه د ق   و  نهة  ". أ ْو "إِْن ص  ل  اْلج  د خ 

أ بِيهِ  د ق   و  ."إِْن ص 
103

 

هذه لفظة غير محفوظة في هذا : ن عبد البرلولة، قال أبو عمر اب، هذه اللفظة معقوله : "وأبيه"

بي سهيل لم يقولوا ذلك أعن  الحديث من حديث من يحتج به وقد روى هذا الحديث مالك وغيره

عيل بن جعفر هذا الحديث وفيه أفلح وهللا إن صدق أو دخل الجنة وهللا إن افيه وقد روي عن إسم

                                                 
95

 (.1353ـ صحيح البخاري ) 
96

 (.2325ـ صحيح البخاري ) 
97

 (.135/12ـ الفتح ) 
98

 (.2020ـ صحيح البخاري ) 
99

 (.032/3فتح )ـ ال 
100

 (.252/5ـ الفتح ) 
101

 (.2332ـ صحيح مسلم , عقب الحديث ) 
102

 (.3/5ـ الفتح ) 
103

 (.11ـ صحيح مسلم , عقب الحديث : ) 
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وباهلل  ، لفظة منكرة تردها اآلثار الصحاحألنها  " ،وأبيه"وهذا أولى من رواية من روى  ، صدق

.التوفيق
104
   

صلى هللا  ن صحت فهي منسوخة لنهي رسول هللاوهذه لفظة إ: وقال أبو عمر في موضع آخر

   105عليه وسلم عن الحلف باآلباء وبغير هللا
اِعيُل  : وحدثنيوقال مسلم ث ن ا إِْسم  ده قِىُّ ح  اِهيم  الدهْور  ائِىِّ ي ْعقُوُب ْبُن إِْبر  اٍم الدهْست و  ْن ِهش  اْبُن ُعل يهة  ع 

ف ِت الشهْمسُ  ِ ق ال  ك س  ْبِد هللاه ابِِر ْبِن ع  ْن ج  ب ْيِر ع  ث ن ا أ بُو الزُّ ده ِ  ق ال  ح  ُسوِل هللاه ْهِد ر  ل ى ع  صلى هللا عليه ع 

ِديِد الْ  يفِ  وسلم ِ صلى هللا عليه وي ْوٍم ش  ُسوُل هللاه لهى ر  رِّ ف ص  ع لُوا  سلمح  تهى ج  ابِِه ف أ ط ال  اْلقِي ام  ح  بِأ ْصح 

ت يْ  ْجد  د  س  ج  ف ع  ف أ ط ال  ثُمه س  ع  ف أ ط ال  ثُمه ر  ك  ف ع  ف أ ط ال  ثُمه ر  ع  ف أ ط ال  ثُمه ر  ك  ون  ثُمه ر  ن ع  ي ِخرُّ ِن ثُمه ق ام  ف ص 

أ   ع اٍت و  ك  ان ْت أ ْرب ع  ر  اك  ف ك  اٍت ثُمه ق ال  ن ْحًوا ِمْن ذ  د  ج  ْىٍء تُول ُجون هُ » ْرب ع  س  ل ىه ُكلُّ ش  إِنههُ ُعِرض  ع 

ْذتُهُ  ْلُت ِمْنه ا قِْطفًا أ خ  تهى ل ْو ت ن او  نهةُ ح  ل ىه اْلج  ْت ع  ْلُت ِمْنه ا قِْطفًا  -ف ُعِرض  ْت  -أ ْو ق ال  ت ن او   يديف ق ُصر 

ل ىه النهاُر ف   ْت ع  ُعِرض  ْنهُ و  أ ةً ِمْن ع  أ ْيُت فِيه ا اْمر  ب ط ْته ا ف ل ْم تُْطِعْمه ا  بنير  ٍة ل ه ا ر  ائِيل  تُع ذهُب فِى ِهره إِْسر 

الٍِك ي ُجرُّ قُْصب هُ فِى النهارِ  و ْبن  م  ْمر  ة  ع  ام  أ ْيُت أ ب ا ثُم  ر  اِش األ ْرِض و  ش  ْعه ا ت أُْكُل ِمْن خ  ل ْم ت د  إِنههُْم و  . و 

انُوا ي   ِ يُِريكُ ك  ا آي ت اِن ِمْن آي اِت هللاه إِنههُم  ِظيٍم و  ْوِت ع  ر  ال  ي ْخِسف اِن إاِله لِم  اْلق م  ا قُولُون  إِنه الشهْمس  و  ُموهُم 

تهى  لُّوا ح  ف ا ف ص  س  ا خ  «. تنجليف إِذ 
106
  

جد ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم س"قوله في رواية أبي الزبير عن جابر : النوويقال 

هذا ظاهره أنه طول االعتدال الذي يلي السجود وال ذكر له في باقي الروايات وال في  "سجدتين

العلماء أنه ال يطول االعتدال الذي  إجماعرواية جابر من جهة غير أبي الزبير وقد نقل القاضي 

  : يلي السجود وحينئذ يجاب عن هذه الرواية بجوابين

  .ة األكثرين فال يعمل بهاأنها شاذة مخالفة لرواي :أحدهما

.نحو الركوع إطالتهومده قليال وليس المراد  االعتدالتنفيس  باإلطالةأن المراد  :والثاني
107
  

: إن الشاذ في قولهو ،: إن صحيح البخاري ليس فيه شيء من الشاذفبان بهذا بطالن قول الشيخ

نى هذا إسقاط الثقة بما وليس مع ،صحيح مسلم بموضعين فقط : لفظ "فليرقه" ولفظ "الشمال"

  لك إال كائد لإلسالم وأهله.فما يقصد إلى ذ ،في الصحيحين حاشا وكال

وقول الشيخ: "فهذان لفظان فقط في داخل حديث، فالحديث بطوله صحيح، لكن كلمتان فيه، 

 وهم فاحش، فليست الكلمتان من حديث واحد. لفظان فقط شاذان".

    

 :الشريط الخامس                                      
 .رأي الجمهور دد الطرق على: ذكر أن المستفيض دون المشهور في عالوهم الثامن واألربعون 

: قد تقدمتصحيحه
108
شهور إال أن الصواب عند أهل هذا الفن هو أن المستفيض أكثر رواة من الم 

 . أنه لم يبلغ حد التواتر

زعمه يعني به الحاكم  لمن ا: خالففظ في النخبة: ذكر أن قول الحاالوهم التاسع واألربعون

 .النيسابوري

خالفا لمن زعمه وهو أبو علي الجبائي من المعتزلة وإليه يومئ كالم : : قال الحافظتصحيحه

الحاكم أبي عبد هللا في علوم الحديث حيث قال : الصحيح هو الذي يرويه الصحابي الزائل عنه 

م يتداوله أهل الحديث إلى وقتنا كالشهادة على الشهادة.يان ثاسم الجهالة بأن يكون له راو
109
  

فإن شيخه  ،وهذا ال يميزه "النيسابوري" :لواعلم أن الشيخ إذا ذكر الحاكم صاحب المستدرك قا 

 :ابن الصالح إذا ذكر صاحب المستدرك يقول نيسابوري أيضا ولهذا نرى :الحاكم أبا أحمد الحافظ

 .، كما فعل ابن حجر في كالمه السابقلك مما يميزهذونحو  "أبو عبد هللا الحاكم"

                                                 
104

 (.305/12ـ التمهيد ) 
105

 (.133/10ـ التمهيد ) 
106

 (.562ـ صحيح مسلم ) 
107

 (.265/0ـ  260ـ شرح النووي على مسلم ) 
108

 الثالثين.ـ عند الكالم على الوهم الخامس و 
109

 (.32ـ نزهة النظر , ص : ) 
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 النية رواه سبعمائة من أصحاب يحيىقالوا إن حديث عمر في : ذكر أن الحفاظ الخمسونالوهم 

  .بن سعيد األنصاري

 ،إسماعيل عبد هللا بن محمد األنصاري الهروي عن اإلمام الحافظ أبيلك ذ إنما روي :تصحيحه

بن حجرلك الحافظ وقد استبعد ذ
110
  فأين الحفاظ اآلخرون؟؟ 

ل لقلة وجوده أصال غير الفرد المطلق قلي : ذكر أن إطالق الفردية علىخمسونالالحادي والوهم 

 . في كتب الحديث

: شيخ، قال أبو عبد هللا الحاكم: الفرد النسبي ليس قليال في كتب الحديث كما زعم التصحيحه

: ـ أن قال جل واحد عن إمام من األئمة ــ إلىبروايتها روالنوع الثاني من األفراد أحاديث ينفرد 

.هذا النوع من األفراد يكثر وال يمكن ذكره لكثرته وهو عند أهل الصناعة متعارف
111
  

وأمثلة ذلك: حافظ ابن حجروقال ال
112
في كتاب الترمذي كثيرة جدا، بل ادعى بعض المتأخرين أن  

س كما قال لتصريحه في كثير منه بالتفرد ولي، جميع ما فيه من الغرائب من هذا القبيل

المطلق.
113

 

يث "من ذكر أن الضعيف المنجبر إذا جاء من طرق ُحسِّن لغيره كحد: الثاني والخمسونالوهم  

، رواه أهل ة طرقهلكثر ،فقد أصبح حسنا لغيره، "أمتي أربعين حديثا من أمور دينها جمع على

، أو المنذرية الرجوع إليه في األربعين النوويةيمكن  ؛وأهل هراة ووجدناه لدى المغاربة بلخ

 .وغيرها

اتفق الحفاظ على أنه حديث : قال النووي ،طرقه كلها واهية، جدا: هذا الحديث ضعيف تصحيحه

.، وإن كثرت طرقهضعيف
114
  

 وفيها نقل االتفاق على ،النووية مقدمة األربعين دري كيف حسنه الشيخ مع إحالته علىوال أ

 ؟! دخل أهل "هراة" و"بلخ" و "المغاربة" في التحسين ، ثم ماتضعيفه

ه هو الذي وأن ،" مختص بالترمذي: ذكر أن مصطلح "حسن صحيحالثالث والخمسون الوهم

 .لك وحدهيصف الحديث بذ

بعض األحاديث  البخاري إطالق الحسن مع الصحة علىوأحمد اإلمام : قد وجد في كالم تصحيحه

حيضة كثيرة شديدة... : كنت أستحاض قالتحمنة بنت جحش  إلمام أحمد في حديثفقد قال ا

: حسن صحيحالحديث
115
 ،  

حسن صحيح: "اري عن حديث "هو الطهور ما هخالب وقال
116
ووصف أبو حاتم الرازي حديث  ،

.صحيح حسن غريب: بأنه "يجندون أجنادا"
117
  

دت الطرق فباعتبار وإال بأن تعد، الشيخ: وإال فباعتبار إسنادين: قال الرابع والخمسونالوهم 

ول أصال ألنه كثيرا ما يجمع مع لكن هذا الوجه غير مقب ،واآلخر حسن ،أحدهما صحيح ،إسنادين

ال يمكن أن يكون هذا الوجه إذن  ،والغريب ما انفرد ،: حسن صحيح غريبفيقول ،لك الغرابةذ

 . صحيحا

فإن جمعا فللتردد : "قالظ فإن الحاف ،: لو تأمل الشيخ كالم الحافظ لعلم سقوط اعتراضهتصحيحه

  .رد وإال فباعتبار إسنادين " انتهىفي الناقل حيث التف

 : م من هذا أن لهذا اإلطالق حالتينفعل

: حالة التفرد فيكون وصف الحديث بأنه حسن صحيح ناتج عن تردد الناقد في بعض الحالة األولى

حسن أو صحيح فحذف منه قال  فكأن الناقد قد ،أو ممن يحسن ،الرواة هل هو ممن يصحح حديثه

 .حرف التردد

                                                 
110

 (.11/1ـ فتح الباري ) 
111

 (.166ـ  55ـ معرفة علوم الحديث , ص : ) 
112

 ـ يعني الفرد النسبي. 
113

 (.560/2ـ النكت على كتاب ابن الصالح ) 
114

 (.136/1ـ  125( , وانظر فتح الباقي بشرح ألفية العراقي )3ـ مقدمة األربعين النووية , ص : ) 
115

( , لكن نقل أبو داود عن أحمد قوله: "حديث ابن عقيل في نفسي منه شيء", فاهلل أعلم, والحديث 151/1الجامع الكبير للترمذي )ـ  

 (.022(, وابن ماجه )123(, والترمذي )235أخرجه أبو داود )
116

 (.323/1ـ  322ـ شرح علل الترمذي البن رجب ) 
117

 (.033/1ـ علل الحديث البن أبي حاتم: ) 
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إسنادين أحدهما صحيح  لك عليه باعتباريث لم يحصل التفرد فيكون إطالق ذ: حالحالة الثانية

.واآلخر حسن
118

 

 وتسمى ،وزيادة في اإلسناد ،زيادة في المتن :قسمان : ذكر أن الزيادةوالخمسون الخامسالوهم 

ة المزيد في متصل األسانيد حديث عبيد هللا بن أبي بكر ومن أمثل ،"المزيد في متصل األسانيد"

ذكر : تذاكر أبي وعروة يوما ما يجب منه الوضوء فذكر عروة وذكر حتى بن عمرو بن حزم قال

بنت صفوان أن النبي  بسرةحدثني مروان عن : فقال عروة ،ما أعرفه: فقال أبي، مس الذكر

فهذا الحديث بهذا اإلسناد رواه عروة عن ، "أ: "من مس ذكره فليتوضصلى هللا عليه وسلم قال

أخرجه أصحاب  ،فحدث به ، ثم سمعه عروة منها، فكان نازال ،مروان عن بسرة وهي أم زوجته

فهذا الحديث فيه المزيد في  ، هللا عليه وسلم رواية عروة عن بسرة عن النبي صلى السنن من

  .متصل األسانيد

 ، لكفي ذ "عن"لخالي عن الراوي الزائد إن كان بلفظة اإلسناد ا: قال ابن الصالح: تصحيحه

 ، لما عرف في نوع المعلل ، فينبغي أن يحكم بإرساله ويجعل معلال باإلسناد الذي ذكر فيه الزائد

في النوع الذي يليه وكما يأتي ذكره إن شاء هللا تعالى
119
وإن كان فيه تصريح بالسماع أو ،  

ناهثال الذي أوردباإلخبار كما في الم
120
رجل عنه ثم سمعه منه  لك منفجائز أن يكون قد سمع ذ 

ن لم يجئ لك أن يذكر السماعين فإفالظاهر ممن وقع له مثل ذ: ــ  ابن الصالح أن قال نفسه ــ إلى

.الزيادة المذكورة لك حملناه علىعنه ذكر ذ
121
  

إسناد حديث رجال أو : النوع الثالث المزيد في األسانيد وهو أن يزيد الراوي في قال ابن جماعةو

.أكثر وهما منه وغلطا
122
إن كانت المخالفة بزيادِة راٍو في أثناء اإلسناد، : وقال الحافظ ابن حجر 

ن لم يزدها أ تقُن ممن زادها،  وشْرطه أن يقع التصريح ،  فهذا هو المزيد في متصل األسانيدوم 

حِت الزيادة.بالسماع في موضِع الزيادة، وإال فمتى كان معنعناً، مثالً، ت   رجه
123
وعرف الدكتور  

."زيادة راٍو في أثناء سند ظاهره االتصال" :المزيد في متصل األسانيد بأنه محمود الطحان
124

 

: "أخرجه أصحاب بسرة خطأ، وقول الشيخ إذا عرفت هذا علمت أن تمثيل الشيخ للمزيد بحديث

ن أصحاب أ ـ أيضا ـ ألالسنن من رواية عروة عن بسرة عن النبي صلى هللا عليه وسلم" خط

، ولم يخرجه أبو داود وال ابن ماجه والنسائي، والترمذي، وابن ماجه، السنن تطلق على أبي داود

، لكن أخرجه كذلك الترمذية عن بسرةمن رواية عرو
125
.والنسائي 

126
    

 . هو الذي رواه الناس واشتهر بينهم" : ذكر أن "المعروفوالخمسون سسادلوهم الا

وإن وقعت المخالفة مع الضعف : ابن حجرقال الحافظ  ،التعريف ليس بصحيح: هذا حهتصحي

."المنكر" :ومقابله يقال له "المعروف" :فالراجح يقال له
127
  

ي وقال السيوط
128
: 

 بة قد  حققه  ــــمخالفا في نخالثقه  **       غير   المنكـر   الذي روى                   

  **  تـــرادف المنكر   والشاذ نـأى   ـــــروف   والذي   رأىقابله المع                   

الذي حصل اختالل  ،رواية المطعون في عقله : ذكر أن المنكر يطلق علىالخمسونو بعالوهم السا

 .بالمنكر ىلك يسمكل ذ ، ضبطهأو في  ،في عقله

                                                 
118

 (.03ـ  02ـ راجع نزهة النظر , ص : ) 
119

 ـ يقصد "معرفة المراسيل الخفي إرسالها". 
120

ـ يقصد الحديث الذي يروى عن عبد هللا بن المبارك  قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال حدثني بسر بن عبيد هللا  

ا مرثد الغنوي  يقول سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يقول : "ال قال سمعت أبا إدريس يقول سمعت واثلة بن األسقع يقول سمعت أب

 تجلسوا على القبور وال تصلوا إليها" قال ابن الصالح : فذكر سفيان في هذا اإلسناد زيادة ووهم , وهكذا ذكر أبي إدريس.
121

 (.255ـ  253ـ معرفة أنواع علم الحديث , ص : ) 
122

 (.53ـ المنهل الروي , ص : ) 
123

 (.223/1نزهة النظر , ص : )ـ  
124

 (.33/1ـ تيسير مصطلح الحديث , ص : ) 
125

 (.120/1ـ  123ـ الجامع الكبير ) 
126

 (, وقال النسائي: هشام بن عروة لم يسمع من أبيه هذا الحديث.225( و )223( و )222ـ سنن النسائي ) 
127

 (.52ـ نزهة النظر, ص : ) 
128

 .(265/1ـ ألفية الحديث مع شرح األثيوبي ) 
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لم أجد إطالقه على ل الشيخ ــ لكن : المنكر يطلقه أهل الحديث عدة إطالقات ــ كما قاتصحيحه

 . رواية المطعون في عقله

 ،: ذكر أن المتابعة إذا كانت في كل طبقة من الطبقات فهي متابعة تامةالثامن والخمسونالوهم 

دة من أول اإلسناد من الصحابي إلى : إذا وجدت للحديث طرق متعدوإال كانت متابعة ناقصة، وقال

 . عدد من الرواة فهذه متابعة تامةفيها  لهنقكل طبقة من الطبقات  ،المؤلف أن يصل إلى

؛ فإن نه يتكلم فيما ال يعرفأ يدل على ه من الشيخروصدو ،: هذا الكالم غريب جداتصحيحه

 ،يتابع الراوي عن شيخه: فالتامة أن ،وقاصرة، تامة :نوعان ـ كما ذكر علماء هذا الفن ـ المتابعة

عن بن سعيد عن محمد بن إبراهيم  لك عن يحيى" فإنه رواه مالك مثل حديث "األعمال بالنيةوذ

هللا عليه وسلم علقمة عن عمر عن النبي صلى
129

 رواه أيضا سفيان بن عيينة عن يحيى؛ و

بإسناده
130
  

لك ؛ مثال ذآخر السند لك الشيخ إلىشيخه أو شيخ ذيتابع الراوي عن شيخ : والمتابعة القاصرة أن

ر رضي هللا عنه أن رسول هللا  صلى بن عماينار عن ما رواه الشافعي عن مالك عن عبد هللا بن د

الهالل وال تفطروا حتى تروه  االشهر تسع وعشرون فال تصوموا حتى تروهللا عليه وسلم قال: "

"ن غم عليكم فأكملوا العدة ثالثين.فإ
131
لكعن مالك كذ سلمة القعنبيموقد رواه عبد هللا بن  

132
 ،

بن محمد عن أبيه محمد بن زيد عن جده عبد هللا بن ورواه عاصم  ،وهذه متابعة تامة للشافعي

: "فأكملوا ثالثين"، بلفظعمر رضي هللا عنه
 133

رواه عبيد هللا بن لك كذو ،وهذه متابعة قاصرة، 

".ن عمر بلفظ : "فاقدروا له ثالثينباعمر عن نافع عن 
134
  

عن أيوب عن أبي  : حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حماد بن زيدقال أبو عيسي الترمذي: مثال آخر

: "إنما أخاف ه وسلمعلي صلى هللا قال رسول هللا :قالبة عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان قال

أمتي أئمة مضلين." على
135
  

حدثنا حماد بن زيد فذكرها سليمان بن حرب ن: أخبروقال أبو محمد الدارمي 
136

؛ فهذه متابعة تامة 

  .وهللا أعلم ،رميوقاصرة بالنسبة للدا ،بالنسبة لسليمان بن حرب

، بل لو اللفظ ابعة سواء كانت تامة أو قاصرة علىقتصار في هذه المتا الو :بن حجراقال الحافظ  

لك الصحابي.نها مختصة بكونها من رواية ذجاءت بالمعنى لكفى لك
137

 

" وقال: أخرجه أصحاب السنن من حديث : ذكر حديث "ال نكاح إال بوليالوهم التاسع والخمسون

هللا  بي بردة عن أبي موسي عن النبي صلىل بن يونس عن جده أبي إسحاق السبيعي عن أإسرائي

 ،ابنه يونس :منهم ،فقد رواه عن أبي إسحاق تسعة من األئمة ،وله متابعات كثيرة ،عليه وسلم

، وأبو إسحاق تارة يسقط وشعبة ،ومطرف بن عبد هللا بن الشخير ،عوانة، وأبو وحفيده إسرائيل

ابة عن النبي : رواه عشرون من الصحقال الحاكم ،وله شواهد كثيرة ،وتارة يذكره ،أبا موسى

 .صلى هللا عليه وسلم

؛ والنسائي لم وابن ماجة ،والنسائي ،والترمذي ،أبو داود: المقصود بأصحاب السنن: تصحيحه

خباراأل وهذا الذي فعل ابن تيمية في منتقى ،الشيخ أن يستثنيه ، فكان علىيرو هذا الحديث
138

 ،

وزهير بن ، عن أبي إسحاق عشرة من أصحابه وهم: إسرائيل، ويونسواه وهذا الحديث ر

معاوية، وأبو عوانة الوضاح، وشريك بن عبد هللا، وزكريا بن أبي زائدة، وعبد الحميد بن الحسن 

،  دي، وأبو حنيفة النعمان بن ثابت، ورقبة بن مصقلة العبف الحارثيطرف بن طريم، والهاللي

.هم ذكروا الحديث موصوالكل
139
  

                                                 
129

 (.1565( , وصحيح مسلم )32ـ صحيح البخاري ) 
130

 (.1565( , وصحيح مسلم بعد الحديث : )1صحيح البخاري ) 
131

 (.200ـ مسند الشافعي ) 
132

 (.1363ـ صحيح البخاري ) 
133

 (.1565ـ صحيح ابن خزيمة ) 
134

 (.1636ـ صحيح مسلم , عقب الحديث : ) 
135

 (.2225ـ جامع الترمذي ) 
136

 (.2532( و )265ـ سنن الدارمي ) 
137

 (.55ـ  50ـ نزهة النظر , ص : ) 
138

 (.153/0منتقى األخبار مع شرحه نيل األوطار ) 
139

 ( , فأجاد.152/2ـ  105ـ تكلم أبو عبد هللا الحاكم على هذا الحديث في المستدرك ) 
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النعمان بن  :لك عنهماذ ىرو ـ كرواية الجماعةـ ورواه الثوري وشعبة عن أبي إسحاق موصوال 

وهو ثقة مأمون كما قال الحاكم ،عبد السالم
140

اه جماعة من الثقات عن رو: ، وقال الحاكم أيضا

، فوصلوه.حدة ، وعن شعبة علىحدة الثوري على
141

 

لكن  ،أصحاب أبي إسحاق السبيعي من اسمه مطرف بن عبد هللا بن الشخيرواعلم أنه ليس في  

نس بن حبيب ، وهذا نظير زعمه أن يوالشيخ ، فقد التبسا على مطرف بن طريف الحارثي :فيهم

فإن  ،وهم" من الصحابة : "رواه عشرونشيخ إن الحاكم قالوقول ال ،من كبار أصحاب الزهري

بن أبي طالب وعبد هللا بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد هللا بن وفي الباب عن علي : الحاكم قال

عمر وأبي ذر الغفاري والمقداد بن األسود وعبد هللا بن مسعود وجابر بن عبد هللا وأبي هريرة 

وأنس بن مالك رضي هللا عنهم وعمران بن حصين وعبد هللا بن عمرو والمسور بن مخرمة 

هللا عليه وآله وسلم عائشة وأم  ن أزواج النبي صلىالروايات فيه ع صحتوأكثرها صحيحة وقد 

.سلمة وزينب بنت جحش رضي هللا عنهم أجمعين
142
  

 .وثالث صحابيات ،ومجموع ما ذكر ثالثة عشر صحابيا: قلت 

    : انتنبيه 
ت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى هللا عليه د صح: وققال الحاكم: قال الشوكاني: التنبيه األول

.، ثم سرد تمام ثالثينوزينب بنت جحش ،وأم سلمة ،ئشةعا: وسلم
143

 

  .العدد : الذي في المستدرك هو ما نقلت لك ، ولست أدري من أين جاء الشوكاني بهذاقلت

وقد صحت  :وحديث عائشة إن النكاح من غير ولي باطل قال الحاكم: : قال الصنعانيالتنبيه الثاني

وفي  :قال ،عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحشالرواية فيه عن أزواج النبي صلى هللا 

 .الباب عن علي وابن عباس ثم سرد ثالثين صحابيا

 : قلت: في هذا الكالم وهمان

: أن الحاكم قال الكالم الذي نقلنا عنه سابقا في آخر كالمه على حديث أبي موسى ال حديث األول

 عائشة.

   لقول فيه كالقول في وهم الشوكاني سواء بسواء.قوله "ثم سرد ثالثين صحابيا" ، وا: الثاني

ال ألبي زرعة ـ وقد سأله عن حديث: : ذكر الشيخ أن يحيى بن يحيى التميمي قتونسال الوهم

إنما هو مالك عن نافع عن ابن عمر ليس بينك  زعزعة عن زوبعة: ليس هذا عمن هذا الحديث ـ

 ر فتراه.وبين النبي صلى هللا عليه وسلم إال أن ترفع الست

، وليس يحيى بن يحيى هو: يحيى بن عبد هللا بن بكيرقائل هذا الكالم ألبي زرعة : تصحيحه 

.التميمي
144  

 

 الشريط السادس                                       
: كنت أمسك : ذكر أن المنذر بن سعد بن أبي وقاص ثبت عنه أنه قالالحادي والستونالوهم 

: قم قالف ،: لعلك مسست ذكرك ؟ فقلت: نعمفقال ،خلت يدي فاحتككتأبي فأد المصحف على

 .فتوضأ

: هذا األثر أخرجه مالكتصحيحه
145

من طريقه البيهقيو، 
146
مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن  

  . : فقمت فتوضأت ثم رجعتوفي آخره... كنت أمسك المصحف: أنه قال

 . "المنذر": مهأن له ابنا اس بن أبي وقاص ترجمة سعدفي ولم أجد : قلت

                                                 
140

 (.156/2ـ  105ـ المستدرك ) 
141

 ـ المصدر السابق. 
142

 (.152/2ـ المستدرك ) 
143

 (153/0( , ونحوه في نيل األوطار )133, ص : )ـ الدراري المضية  
144

( , وترتيب المدارك للقاضي عياض 33/2( , والجامع ألخالق الراوي وآداب السامع له )355/1ـ الكفاية في علم الرواية للخطيب ) 

(33/1.) 
145

 (.33/1ـ الموطأ ) 
146

 (.220/1ـ  223ـ السنن الكبرى ) 
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 "توضئوا"بالنسبة للوضوء من لحم اإلبل لم يرد فيه األمر  :الشيخ : قالالثاني والستونالوهم 

 : أنتوضأ من لحوميا رسول هللا :هللا عليه وسلم فقال ما جاء فيه أن رجال سأل النبي صلىوإن

: ضأ من لحوم اإلبل قالأفأتو: قال ،البقر قال: إن شئت ، قال أفأتوضأ من لحومالغنم قال: إن شئت

 . نعم

ن سمرة أن رجال بل جاء األمر بالوضوء من لحوم اإلبل فعن جابر ب ،: هذا ليس بصحيحتصحيحه

إن شئت فتوضأ وإن شئت فال  :: أأتوضأ من لحوم الغنم ؟ قالهللا عليه وسلم سأل رسول هللا صلى

.الحديثبل...: نعم فتوضأ من لحوم اإل؟ قال: أتوضأ من لحوم اإلبلقال، توضأ
147
  

عن الوضوء من لحوم اإلبل؟ عليه وسلم صلى هللا قال : سئل رسول هللا وعن البراء بن عازب 

.: توضئوا منها...الحديثفقال
148
  

عليه وسلم أن نتوضأ من لحوم اإلبل وال نتوضأ صلى هللا : أمرنا رسول هللا وقال جابر بن سمرة

.من لحوم الغنم
149
  

 .وهللا أعلم ،الحديث ولم أقف عليه بقر في هذاقد زاد الشيخ ذكر ال: قلت

ذكر سبعة من الصحابة أن النبي صلى هللا عليه وسلم أحرم مفردا : قال الوهم الثالث والستون

العدد فيحكم بأنه قد أحرم  لك في الصحيح فيرجح بكثرةوكل ذ ،اثنان منهم أنه أحرم قارنا وروى

 .مفردا

  ،وابن عمر ،عائشة :كان مفردا همهللا عليه وسلم  لىنه ص: الصحابة الذين ذكروا أتصحيحه

 ،وابن عباس ،وجابر ،وابن عمر ،: عائشةذكروا أنه كان قارنا نوالذي ،وجابر ،وابن عباس

 ،وأنس بن مالك ،وحفصة أم المؤمنين ،والبراء بن عازب ،وعمران بن حصين ،وعلي ،وعمر

والهرماس بن زياد  ،وسراقة بن مالك ،وأبو طلحة األنصاري ،ىوابن أبي أوف ،وأبو قتادة

  .وسعد بن أبي وقاص ،وأم سلمة ،وأبو سعيد ،الباهلي

: وهؤالء اثنا عشر من الصحابة باألسانيد الصحاح كلهم يصف بغاية ابن حزمأبو محمد قال 

 ،وعبد هللا بن عمر ،وهم عائشة أم المؤمنين :عليه وسلم كان قارناصلى هللا البيان أن رسول هللا 

  ،وعلي بن أبي طالب ،وعمر بن الخطاب ،وعبد هللا بن عباس ،ابر بن عبد هللا األنصاريوج

، وابن وأبو قتادة ،وأنس بن مالك ،وحفصة أم المؤمنين ،والبراء بن عازب ،وعمران بن الحصين

أبي أوفى.
150
 ،عن سعد بن أبي وقاص: وفيه أيضا فقال ،وزاد عليه، ابن حجره الحافظ وأقر 

هما.وعثمان وغير
151

 

هللا عليه وسلم قرن بين حجة وعمرة في حجة الوداع  : وقد روي أيضا أنه صلىقال ابن حزم 

.والهرماس بن زياد الباهلي ،وأبي طلحة ،عن سراقة
152
  

وسعد بن أبي  ،وابن عباس ،وعثمان ،وعلي ،وابن عمر ،عائشة: والذين ذكروا أنه كان متمتعا 

.وقاص
153

 

فإن  ،وابن عباس ،وابن عمر ،وجابر ،مختلفة عن عائشةالرواية فظاهر األمر أن  :قال ابن حزم

 ،القران ، وما يدل علىالتمتع ، وما يدل علىاإلفراد للحج عنهم ــ كما ذكرنا ــ ما يدل على هؤالء

فإنه إنما روي عنه التمتع  ،وحاشا سراقة ،فإنه إنما روي عنه القران واإلفراد فقط ،حاشا جابرا

وأما  ، فإنه روي عنهم التمتع والقران ،وعمران ،وعلي ،أيضا عن عمر لكوكذ ،والقران فقط

لك وكذ ، هللا عليه وسلم كان إال متمتعا فقط ، فلم يرو عنهم أن النبي صلىومعاوية ،وسعد ،عثمان

هللا عليه  ، ألنه أخبر النبي صلىالتمتع فقط حديث أبي موسي أيضا إنما يدل على االستدالل من

صلى هللا عليه فأمره رسول هللا  ،هللا عليه وسلم ىكإهالل رسول هللا صل هالالوسلم بأنه أهل إ

 .لك، وحج من شهره ذبعمرةوسلم بأن يحل 

                                                 
147

 (.306ـ صحيح مسلم ) 
148

 (.252( , وسنن ابن ماجه )31( , وجامع الترمذي )132د )ـ سنن أبي داو 
149

 (.253ـ سنن ابن ماجه ) 
150

 (.322ـ حجة الوداع , ص : ) 
151

 (.231/2ـ التلخيص ) 
152

 ( من الطبعة التي في مجلد.322( , وراجع نيل األوطار , ص : )222ـ حجة الوداع , ص : ) 
153

 (.33/3ـ نيل األوطار ) 
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فلم يرو عنهم من  ،أوفى وابن أبي ،وأبو قتادة ،وانس بن مالك ،والبراء بن عازب ،وأما حفصة

. شيء غير القران فقطالسالم  عليه فعله 
154

 

 ـ عليه الصالة والسالمـ إن سبعة من الصحابة رووا عنه ": ن قول الشيخإذا علمت هذا فاعلم أ 

اثنان منهم أنه  : "وروىلك قوله، وكذإنما هم أربعة فقط كما قدمنا ،خطأ محض "أنه حج مفردا

كما  ،رووا أنه أحرم قارنا ،وعائشة ،وابن عباس ،وجابرا ،غلط فاحش فإن ابن عمر "أحرم قارنا

لك في وكل ذ": وا ما عدا جابرا أنه أحرم متمتعا، وقول الشيخورو ،رووا أنه أحرم مفردا

لك رواية جابر وكذ ،بن عباس للقران ليست في الصحيحافإن رواية  ،إطالقه ليس على "الصحيح

ولم يرو عنهما  ،لك عمران بن حصينوكذ ،، وفي الصحيح رواية أنس للقرانللقران أيضا

: وقول الشيخ، ولم يرو عنه اإلفراد ،لخطاب للقران، وفي الصحيح رواية عمر بن افراداإل

فراد وهو أن الذين رووا اإل ،خطأ " خطأ مبني علىفيرجح بكثرة العدد فيحكم بأنه قد أحرم مفردا"

بل ما أحرم رسول هللا صلى هللا عليه  ـ كما تقدم ـ؛ وهذا خالف الحقيقة أكثر من الذين رووا القران

.وسلم إال قارنا
155

   

 الشريط السابع                                                           
، فقال : ذكر أن الحاكم النيسابوري سمع شيخا يحدث عن هشام بن عماروالستون الرابعالوهم 

ر فحدثه بعد : إن هذا الشيخ لقي هشام بن عمافقال ،: سنة ست وثمانين؟ قال: متى دخلت مصرله

 .موته بإحدى عشرة سنة

محمد بن حاتم الكشي عن : : قال الحافظ أبو الفضل العراقي: سأل أبو عبد هللا الحاكمحيحهتص

: سمع هذا من عبد بعد موته ن ومائتين فقال: سنة ستيفقال ـ لما حدث عن عبد بن حميدـ مولده 

.بثالث عشرة سنة
156
  

 :كر باطلة من وجهينة الشيخ التي ذوقص

.مصريا عمار دمشقي وليس: أن هشام بن األول
157
  

: مات بدمشق آخر المحرم سنة خمس كما قال البخاري وهو تلميذه ــ : أن هشاما ــالثاني

 . ومائتينوأربعين 

.: سنة ستقال ابن حجر: وفيها أرخه غير واحد، وقيل: مات سنة أربع، وقيل
158
  

 . ، وهذا غلطما ذكره الشيخ يكون توفي سنة خمس وسبعين ومائتين وعلى

مالك إال أبوابا منه  يقرأ على الليثي سمع الموطأ : ذكر أن يحيى بن يحيىالستونالخامس ووهم ال

 ،مالكفكان يحدث بها عنه عن  ،فسمعها منه ،علي بن زياد ل إلىفرح ،في سماعها من مالك شك

 .وهذه أبواب من آخر االعتكاف

 : وهمين اشتمل هذا الكالم على :تصحيحه

إنما  ، عن مالك باألبواب التي فاته سماعها أو شكه فيه حيى: أن الذي يحدث عنه يحيى بن ياألول

زياد بن عبد الرحمن الملقب شبطون: هو
159
قد سمع منه الموطأ  األندلسي القرطبي وكان يحيى 

، فسمع منه الموطأ سوى األبواب األخيرة من  مالك ، ثم رحل يحيى إلى في حياة مالك باألندلس

االعتكاف
160
 .د هنا، وال دخل لعلي بن زيا 

 .عبد الرحمن كان قبل أن يرحل يحيى فيسمع من مالك من زياد بن : أن سماع يحيىالثاني

، فذكر علتها ،: سئل أبو زرعة عن علل بعض األحاديثالشيخ : قالالسادس والستونالوهم 

أبي  ، فاذهب إلى:إذا سألتني عن حديث فقلت لك هو معلل؟! فقال: ما هذا؟ بم عرفت علتهلفقي

 ، ثم اذهب إلى: هو معللفسيقول ،بن حنبل فاسألها ، ثم اذهب إلى: هو معللفسيقول ،سألهحاتم فا

                                                 
154

 (.223ـ  222ـ حجة الوداع , ص : ) 
155

 (. 33/3( , ونيل األوطار )363/3ـ  255( , وفتح الباري )232/1ـ  225( , وزاد المعاد )223ـ  353ـ انظر حجة الوداع , ص : ) 
156

 (.220ـ فتح المغيث , ص : ) 
157

 (.226/11( , وسير أعالم النبالء )222/36ـ تهذيب الكمال ) 
158

 (.255/2ـ تهذيب التهذيب ) 
159

(, 255/2لك الصفدي في الوافي بالوفيات )مهملة وبعد الواو نون , ضبطها كذمة والباء الموحدة المفتوحتين والطاء الـ بالشين المعج 

 (: شبطون كحمدون لقب زياد بن عبد الرحمن  ممن سمع الموطأ من مالك.353/15وقال الزبيدي في تاج العروس )
160

(, وسير أعالم النبالء 33/1(, والعبر )303/2ـ  302وطأ من المعاني واألسانيد )(, والتمهيد لما في الم33/1ـ تاريخ علماء األندلس ) 

 (.233/2( و )15/1ـ  10(, وشرح الزرقاني للموطأ )355/2(, وتهذيب التهذيب )326/16)
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، فإذا : هو معللفسيقول ،بن راهويه فاسألها ، ثم اذهب إلى: هو معللفسيقول ،بن معين فاسألها

 قذفه هللا في قلب من شاء.لك فاعلم أنه نور يذ اتفقنا على

؟ لحجة في تعليلكم الحديثا: ما قال له رجلوا زرعة : سمعت أب: قال محمد بن صالحتصحيحه

ابن وارة يعني محمد بن مسلم بن  ثم تقصد ،: الحجة أن تسألني عن حديث له علة فأذكر علتهقال

م فيعلله ثم تميز ثم تقصد أبا حات ،ة وتسأله عنه وال تخبره بأنك قد سألتني عنه فيذكر علتهوار

 ،مراده ي علته فاعلم أن كال منا تكلم علىجدت بيننا خالفا ففإن و ،لك الحديثذ كالم كل منا على

: لفقا : ففعل الرجل فاتفقت كلمتهم عليهقال ،وإن وجدت الكلمة متفقة فاعلم حقيقة هذا العلم

أشهد أن هذا العلم إلهام.
161

 

 .وإسحاق وابن معين في هذه القصة كما ترىوال ذكر لألئمة أحمد 

وفي إسناده أربعة  ،أخرجه البخاري ومسلم: حديث األربعة لشيخا: قال لستونوا السابعالوهم  

ما أتاك من هذا المال ": هللا عليه وسلم قال له حديث عمر بن الخطاب أن النبي صلى من الصحابة

" فهذا الحديث في إسناده ، وما لم يأتك فال تتبعه نفسكنفس فخذه استشرافمن غير مسألة وال 

 ،وحويطب بن عبد العزى ،سور بن مخرمةوم ،هللا بن السعدي: عبد وهمأربعة من الصحابة 

 .لكن البخاري أسقط أحدهم ،طابوعمر بن الخ

: هذا الحديث أخرجه البخاريتصحيحه
162
والنسائي،  

163
من طريق الزهري أخبرني السائب بن  

 أخبره أنه قدم على أخبره أن عبد هللا بن السعدي العزىبن أخت نمر أن حويطب بن عبد ايزيد 

أعطيت العمالة  ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعماال فإذا :عمر في خالفته فقال له عمر

ير وأريد : إن لي أفراسا وأعبدا وأنا بخقلت ، لكذ : ما تريد إلىفقال عمركرهتها فقلت : بلى ،  

ردت الذي أردت فكان : ال تفعل فإني كنت أقال عمر ،المسلمين أن تكون عمالتي صدقة على

 ، أعطاني مرة : أعطه أفقر إليه مني حتىهللا عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول سول هللا صلىر

به فما جاءك  خذه فتموله وتصدق": هللا عليه وسلم عطه أفقر إليه مني فقال النبي صلى: أفقلت

ن ناد فيه أربعة موهذا إس، "من هذا المال وأنت غير مشرف وال سائل فخذه وإال فال تتبعه نفسك

بل أحال  ،، ولم يسق لفظهأخرجه بإسقاط حويطب بن عبد العزى، أما مسلم فالصحابة في نسق

لكعن أبيه عن عمر وقد ساقها قبل ذ رواية الزهري عن سالم على
164

وهي عند البخاري في ، 

له الشيخان والنسائي  روىوفي ترجمة حويطب من التهذيب :  ،وكذا النسائي ،ع السابقالموض

ويطب من في العمالة وهو الذي اجتمع في إسناده أربعة من الصحابة ثم سقط ذكر ح اواحد احديث

كتاب مسلم في جميع النسخ.
165

 

 : ذا فاعلم أن في كالم الشيخ وهمينإذا علمت ه 

 .: السائب بن يزيد كما رأيتوالصواب ،: ذكره للمسور بن مخرمةاألول

 . د مسلموإنما سقط عن ،: قوله إن البخاري أسقط أحد الصحابة من السندالثاني

     :تنبيه 
الحافظ شمس الدين بن عبد الهاديذكر حديث عمر هذا  

166
بن حجراوالحافظ ، 

167
رواه ": وقاال 

 . ، وهللا أعلموفاتهما أنه في البخاري بدون قول سالم في آخره "مسلم

الحديث  وهو ،أربع صحابيات: حديث األربع هو الذي في إسناده الثامن والستون: قالالوهم  

الذي أخرجه البخاري ومسلم من حديث عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن حبيبة بنت أم 

قط منه مسلم إحدى النسوة فهذا الحديث أس ،حبيبة عن أمها أم حبيبة عن زينب بنت جحش

  األربع. 

                                                 
161

 (.113ـ أخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث , ص : ) 
162

 (.33/5ـ  32ـ صحيح البخاري ) 
163

 (.2065( و )2060و )( 2063ـ سنن النسائي ) 
164

 (.1623ـ صحيح مسلم ) 
165

 (.365/1ـ تهذيب التهذيب ) 
166

 (.220ـ  223ـ المحرر , ص : ) 
167

 (.235ـ بلوغ المرام , ص : ) 
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بعض أوهام الشيخ فيه هذا الحديث قد تقدم الكالم على :تصحيحه
168
أن  ـ هناـ والذي نريد بيانه  

هذا الحديث أخرجه البخاري
169

، ومسلم
170
من طريق الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة  

ن النبي صلى هللا عليه وسلم عن أم حبيبة عن زينب بنت جحش رضي هللا عنهن أ

 .الحديثاستيقظ...

رب : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسعيد بن عمرو األشعثي وزهير بن حفقالوأخرجه مسلم أيضا 

حدثنا سفيان عن الزهري بهذا اإلسناد :قالوا، وابن أبي عمر
171

 ،في اإلسناد عن سفيان واوزاد، 

.يبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جحشفقالوا: عن زينب بنت أبي سلمة عن حب
172

 

وأما البخاري ـ كما رأيت ـ  ،إطالقه بالنسبة لمسلم إلخ ليس على: أسقط منه مسلم...فقول الشيخ

 ،لم يخرج لها البخاري ـ وهي ابنة أم حبيبةـ ألن حبيبة بنت عبيد هللا بن جحش  ،قافأسقطها مطل

.وابن ماجة ،والنسائي ،والترمذي ،وإنما خرج لها مسلم
173
  

 .كر لحديث أنس في البسملة تسع علل: زعم الشيخ أن البيهقي ذالتاسع والستونالوهم 

علل لحديث أنس في نفي البسملة تسع السيوطي : ذكرتصحيحه
174

 ، فلعل الشيخ كان يقصد

  ، وهللا أعلم.السيوطي فسبق لسانه إلى البيهقي

هو االضطراب في المتن ــ حديث ــ و مثلة هذا النوع من االضطرابالوهم السبعون : قال: من أ

 ،وكالهما مطعون فيه ،والوليد بن أبي كثير ،محمد بن إسحاق ، فهذا الحديث مداره علىالقلتين

، فتارة يرويانه عن محمد وكالهما اختلف عليه فيه ،وليث بن أبي كثير ،حه مالكوابن إسحاق جر

فتارة  ،وكالهما اختلف عليه فيه ،وتارة يرويانه عن محمد بن جعفر بن عباد ،بن الزبيربن عباد 

، وتارة عن عبيد هللا بن عبد هللا بن عمر المصغربد هللا بن عبد هللا بن عمر المكبر، يرويانه عن ع

: المتن أن الدارقطني أخرجه فقفمن اضطرابه في ال ،رب في اإلسناد والمتنطذا الحديث مضوه

اء قلتين أو ثالثا إذا بلغ الم: "ل الخبث" وقد أخرجه الترمذي فقاللغ الماء مائة قلة لم يحمإذا ب"

 " لم يحمل الخبث

 : جمع هذا الكالم أوهاما عدة :تصحيحه

 .ابن كثيروإنما هو  ،رالوليد بن أبي كثي :: قولهاألول

، س حدثنا الوليد بن كثير وكان ثقة؛ وقد قال عيسي بن يون: قوله: إن الوليد مطعون فيهالثاني

: كان صدوقا نةبن عييا، وقال علمها ، حريصا على: كان ثقة متبعا للمغازيم بن سعدوقال إبراهي

يد بن كثير وكان دثنا الول: حدثنا عيسي بن يونس حوقال إسحاق بن راهويه ،وكنت أعرفه هاهنا

، وقال أبو داود: ثقة إال أنه أس به: ثقة ال ب، وقال أيضا: ثقةوقال ابن معين، متقنا في الحديث

ولكنه كان صدوقا، وقال  ،: كان إباضياإباضي، وقال الساجي: صدوق ثبت يحتج به، وقال أيضا

، وذكره ابن حبان في وله أحاديث وليس بذاك ،: كان له علم بالسيرة والمغازيابن سعد

.الثقات
175
   

 . : مطعون فيه أيضا"مطعون فيه": إنه فقول الشيخ

  .: إن ابن إسحاق جرحه مالك وليث بن أبي كثير: قولهالثالث

بن إسحاق من تهذيب اطالعت ترجمة  ؟!وأما ليث بن أبي كثير فمن هو ،: أما مالك فنعمقلت

ي كثيرالتهذيب وما فيها نقل عن شخص اسمه ليث بن أب
176
وأما تجريح مالك البن إسحاق  ،

فيقابل بتعديل شعبة بن الحجاج
177
 .، فلتراجع ترجمته في كتب الرجالوالكالم فيه يطول ،

                                                 
168

 ـ في بيان الوهم السادس والعشرين. 
169

 (.50/5( و )06/5( و )226/2( و )103/2ـ صحيح البخاري ) 
170

 لناقد حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري به.( , قال: حدثنا عمرو ا2336ـ صحيح مسلم ) 
171

 ـ يعني إسناد عمرو الناقد. 
172

 (.2336ـ صحيح مسلم , عقب الحديث ) 
173

 (.003/2ـ تهذيب التهذيب ) 
174

 (.235/1ـ تدريب الراوي ) 
175

 (, وفيه زيادة.253ـ  252(, وهدى الساري )323/2ـ تهذيب التهذيب ) 
176

 (.365/2ـ  362ـ تهذيب التهذيب ) 
177

وذلك أنه لم يكن  , ثم عاد له إلى ما يحب وأما مالك فإنه كان ذلك منه مرة واحدة (:333/5ـ  331ن حبان في الثقات )ـ قال أبو حاتم اب 

أنفسهم  مالك يزعم أنه من بالحجاز أحد أعلم بأنساب الناس وأيامهم من محمد بن إسحاق وكان يزعم أن مالكا من موالي ذي أصبح وكان

بيطاره فنقل ذلك إلى مالك فقال هذا دجال من الدجاجلة  ينإبن إسحاق ائتونى به فالهذا مفاوضة فلما صنف مالك الموطأ قال  فوقع بينهما
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.وإنما هو محمد بن عباد بن جعفر ""محمد بن عباد بن الزبير: : قولهالرابع
178

 

.وإنما هو محمد بن جعفر بن الزبير، ": "محمد بن جعفر بن عبادالخامس: قوله
179
   

ال  ،جد أحدا ذكر هذه الروايةولم أ، "مائة قلة" إن في رواية الدارقطني: : قولهالسادس

.وال غيره ،الدارقطني
180
   

وإنما ، "لم يحمل الخبثبلغ الماء قلتين أو ثالثا : إن الترمذي أخرجه بلفظ "إذا : قولهالسابع

"إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" :بلفظأخرجه الترمذي 
181
  

االضطراب ، وأجاب عن دعوىن حجر على هذا الحديثقد تكلم الحافظ ابو
182

لك وكذ، 

.الشوكاني
183
  

ومثل هذا حديث الضرير وهو الدليل الوحيد للتوسل بشخص النبي : الوهم الحادي والسبعون: قال

صلى هللا عليه وسلم، فهذا الحديث رواه شعبة بن الحجاج  عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة 

ت عن عثمان بن حنيف، ولكن وقع االضطراب في اإلسناد أيضا فتارة يرويه أيضا عن بن ثاب

عمارة بن عثمان بن حنيف، وتارة يرويه عن أبي أمامة بن سهل عن عمه عثمان بن حنيف، 

  .عن عمارة بن خزيمة بن ثابت :األولى

  .عن عمارة بن عثمان بن حنيف :والثانية

  .بن حنيفعن أبي أمامة بن سهل : لثةوالثا

عن رجل اسمه عمارة بن زيد بن ثابت، فهذا اضطراب في المتن،  :وفيه رواية أخرى رابعة

وهو  :فأبو جعفر هذا ليس مسمى وال منسوبا، وقد قال الترمذي في السنن ،باإلضافة إلى الجهالة

، فحديث الضرير الذي فيه وله علل أخرى غير هذه ،غير الخطمي، فهذا من علل هذا الحديث

 . و ال يصلح االحتجاج، وهو معلل بخمس علل، غير ما ذكر ،ال يحتج به التوسل،

: هذا الحديث أخرجه أحمدتصحيحه
184

وعبد بن حميد، 
185

والترمذي، 
186

والنسائي، 
187

وابن ، 

ماجة
188

، وابن خزيمة
189

، والحاكم
190

، وأبو نعيم األصبهاني
191

كلهم من طريق شعبة عن أبي ، 

 إلخ.ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجال ضرير البصر...ن المدني عن عمارة بن خزيمة بجعفر 

وأخرجه أحمد
192

والنسائي، 
193

 ـ الخطميـ عند أحمد: حماد بن سلمة عن أبي جعفر  من طريق، 

  .عن عمارة بن خزيمة فذكره

وأخرجه النسائي
194
قال حدثني أبي عن أبي جعفر عن أبي أمامة بن من طريق معاذ بن هشام  

 .سهل بن حنيف عن عمه

 علمت هذا فاعلم أن الشيخ غلط في مواضع:إذا 

 وال وجود له في سند الحديث. ،"عمارة بن عثمان بن حنيف" األول: قوله:

                                                                                                                                               
يروى عن اليهود وكان بينهم ما يكون بين الناس حتى عزم محمد بن إسحاق على الخروج إلى العراق فتصالحا حينئذ فأعطاه مالك عند 

ثمرته تلك السنة ولم يكن يقدح فيه مالك من أجل الحديث إنما كان ينكر عليه تتبعه غزوات النبي صلى هللا عليه الوداع خمسين دينارا نصف 

بن إسحاق يتتبع او سلم عن أوالد اليهود الذين أسلموا وحفظوا قصة خيبر و قريظة والنضير وما أشبهها من الغزوات عن أسالفهم وكان 

 .ما يحدث يويدر ي عن متقن صدوق فاضل يحسن ما يروم وكان مالك ال يرى الرواية إالهذا عنهم ليعلم من غير أن يحتج به

 
178

 (.15/1ـ التلخيص ) 
179

 (.15/1ـ التلخيص ) 
180

 (.35/1ـ  30( , ونيل األوطار )15/1( , والتلخيص )22/1ـ  13ـ انظر ـ مثال ـ سنن الدارقطني ) 
181

 (.05( , رقم )165/1ـ الجامع الكبير ) 
182

 (.15/1ص )ـ التلخي 
183

 (.35/1ـ نيل األوطار ) 
184

 (.313/13ـ  312ـ المسند ) 
185

 (.355ـ المنتخب من مسند عبد بن حميد ) 
186

 (.3353ـ جامع الترمذي ) 
187

 (.035ـ عمل اليوم والليلة ) 
188

 (.1333ـ سنن ابن ماجه ) 
189

 (.1215ـ صحيح ابن خزيمة ) 
190

 (, وقال: صحيح اإلسناد ولم يخرجاه.566/1لم يخرجاه, و )(, وقال: صحيح على شرط الشيخين و233/1ـ المستدرك ) 
191

 (.36/12معرفة الصحابة ) 
192

 (, ذكره عقب روايتي شعبة, ولم يسق لفظه, وقال: فذكر الحديث.313/13ـ المسند ) 
193

 (.033ـ عمل اليوم والليلة ) 
194

 (.006ـ عمل اليوم والليلة ) 
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 الثاني: قوله: "عمارة بن زيد بن ثابت"، والقول فيه كالقول في سابقه.

 الثالث: قوله: "فهذا اضطراب في المتن"، وهو إنما ذكر االختالف في السند.

فأبو جعفر هذا ليس مسمى وال منسوبا، وقد قال الترمذي  ،اإلضافة إلى الجهالةبالرابع: قوله: "

"، وهذا باطل، فأبو جعفر ثقة معروف عند أصحاب الحديث، كما وهو غير الخطمي :في السنن

 سيأتي بعد قليل إن شاء هللا تعالى.

وقد وقع عند  خطأ، ألن هذا إنما ينطبق على بعض الروايات،وقوله: "ليس مسمى وال منسوبا" 

أحمد، وابن ماجه، وابن خزيمة، والحاكم: "عن أبي جعفر المدني"، ووقع عند أبي نعيم: "عن 

والحاكم عند أحمد في رواية حماد بن سلمة، ، وكذا وقعأبي جعفر الخطمي"
195
والبيهقي ،

196
 ،

والمدني هو الخطمي
197

، ووقع عند الحاكم: "المدني وهو الخطمي."
198

 

 ، يجاب عنه بأمرين:"وهو غير الخطمي :ذي في السننوقد قال الترموقوله: "

ففي بعضها: "وهو غير الخطمي" لكول: أن نسخ الترمذي مختلفة في ذاألمر األ
199

، وفي 

.وهذا الذي اعتمده الحافظ أبو الحجاج المزيبعضها إثبات أنه الخطمي، 
200

 

ليس هو الخطمي، فقد أثبت  أننا لو سلمنا أن الترمذي لم يختلف عنه في أن أبا جعفراألمر الثاني: 

لما ذكر شيخ اإلسالم لهذا و ،فاألخذ بما أثبتوه ـ وهم الحفاظ العدول ـ متعينغيره أنه الخطمي، 

 وسائر ،الترمذي في وقع هكذابقوله:  ، عقب عليه"الخطمي غير وهو"قول الترمذي:  ابن تيمية

.الصواب وهو الخطمي جعفر أبو هو قالوا العلماء
201

 

عمير بن يزيد بن  :، واعلم أن أبا جعفر الخطمي ـ واسمهوله: "وسائر العلماء..."قلت: تأمل ق

 بعضهم عن بعض، قال عنه ابن مهدي: كان أبو جعفر وأبوه وجده قوما يتوارثون الصدقعمير ـ 

وذكره ابن حبان في الثقات،  : ثقة،، والهيثمي، والذهبي، والطبرانيابن معين، والنسائيوقال 

هو مدني قدم البصرة وليس ألهل  :وقال أبو الحسن ابن المديني ،ير والعجليووثقه ابن نم

المدينة عنه أثر، وال يعرفونه.
202

 

 ، ومن معه.قلت: القول ما قاله ابن معين

قوله: "ال يحتج به، وال يصلح االحتجاج"، هذا على تضعيفه، أما وقد صح  الموضع الخامس:

صحيح غريب ال نعرفه إال من هذا الوجه من حديث أبي ، والحديث قال الترمذي: حسن الحديث فال

وصححه ابن خزيمة، وجاء في سنن ابن ماجه: قال أبو إسحاق: هذا حديث صحيح، ، جعفر...إلخ

والطبراني
203

واأللباني، والحاكم، 
204

، وقد توسع شيخ اإلسالم في الكالم على هذا الحديث
205

 ،

لك الشيخ األلبانيوكذ
206

 ، رحمهما هللا تعالى.

، ماهي هذه العلل؟ وددنا لو عرفنا بها "وهو معلل بخمس علل غير ما ذكر" س: قوله:دالسا

 الشيخ!

: أخرج أحمد في المسند عن عامر بن عبد هللا بن الزبير عن الشيخ : قالوالسبعون الوهم الثاني

وهو في  ،الوحي يأتيكهللا عليه وسلم كيف  الحارث بن هشام أنه سأل النبي صلىعائشة عن 

  .البخاري من مسند عائشة صحيح

ة  أ نه  :قال اإلمام أحمد: تصحيحه ائِش  ْن ع  ْن أ بِيِه ع  ة  ع  اُم ْبُن ُعْرو  ث ن ا ِهش  ده ُد ْبُن بِْشٍر ح  مه ث ن ا ُمح  ده ح 

ْحيُ  ْيف  ي أْتِيك  اْلو  لهم  ك  س  ل ْيِه و  ُ ع  لهى هللاه ِ ص  ُسول  هللاه أ ل  ر  اٍم س  اِرث  ْبن  ِهش  ق ال  أ ْحي انًا ي أْتِينِي فِي ِمْثِل  اْلح 

                                                 
195

 (.565/1ـ المستدرك: ) 
196

 (.332/0ـ دالئل النبوة: ) 
197

 (.323/3ـ تهذيب التهذيب: ) 
198

 (.565/1ـ المستدرك: ) 
199

 (.362/2ـ انظر تهذيب التهذيب: ) 
200

 (.230/5ـ تحفة األشراف: ) 
201

 (.262/2ـ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة: ) 
202

 (.331/16ائد: )(, وتوثيق الهيثمي في مجمع الزو53/2(, وتوثيق الذهبي في الكاشف: )325/3ـ  323ـ تهذيب التهذيب: ) 
203

 (.30ـ  32(, وعنده في آخره قصة, تكلم عليها الشيخ األلباني في التوسل, ص: )360/1ـ المعجم الصغير: ) 
204

 (.32(, )03ـ التوسل, ص: ) 
205

 (, فما بعدها.261/2ـ قاعدة جليلة: ) 
206

 (.35ـ  03ـ التوسل, ص: ) 
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ل ٌك فِي ِمْثلِ  أ ْحي انًا ي أْتِينِي م  ْيُت و  ع  ق ْد و  نِّي و  ُم ع  ل يه ثُمه يُْفص  هُ ع  دُّ ُهو  أ ش  ِس و  ر  ل ِة اْلج  ْلص  ةِ  ص  ُصور 

ا ي قُولُ  ُجِل ف أ ِعي م   .الره

ده  ب ْيِريُّ ح  الٍِح الزُّ اِمُر ْبُن ص  ث ن ا ع  ده اٍم ح  اِرِث ْبِن ِهش  ِن اْلح  ة  ع  ائِش  ْن ع  ْن أ بِيِه ع  ة  ع  اُم ْبُن ُعْرو  ث نِي ِهش 

هُ  ر  ن ْحو  ك  لهم  ف ذ  س  ل ْيِه و  ُ ع  لهى هللاه ِ ص  ُسول  هللاه أ ل  ر   207.أ نههُ س 

ة   أحمد : ق ال  و اِم ْبِن ُعْرو  ْن ِهش  الٌِك ع  ِن : م  ْحم  ْبِد الره ل ى ع  ْأُت ع  ة  ق ال ْت إِنه  ق ر  ائِش  ْن ع  ْن أ بِيِه ع  ع 

ْيف  ي أْتِيك   ِ ك  ُسول  هللاه لهم  ف ق ال  ي ا ر  س  ل ْيِه و  ُ ع  لهى هللاه ِ ص  ُسول  هللاه أ ل  ر  اٍم س  اِرث  ْبن  ِهش  ْحُي ف ق ال   اْلح  اْلو 

لهم  أ ْحي انًا ي أْتِينِ  س  ل ْيِه و  ُ ع  لهى هللاه ِ ص  ُسوُل هللاه ل يه ف ي ْفِصُم ر  هُ ع  دُّ ُهو  أ ش  ِس و  ر  ل ِة اْلج  ْلص  ي فِي ِمْثِل ص 

ا ي قُولُ  لُِّمنِي ف أ ِعي م  ُجاًل ف يُك  ل ُك ر  ثهُل لِي اْلم  أ ْحي انًا ي أْتِينِي ي ت م  ا ق ال  و  ْيُت م  ع  ق ْد و  نِّي و  ةُ  ع  ائِش  ق ال ْت ع 

ل ْيِه فِي أ ْيتُهُ ي ْنِزُل ع  ل ق ْد ر  قًا و  ر  ُد ع  بِين هُ ل ي ت ف صه إِنه ج  ْنهُ و  ِديِد اْلب ْرِد ف ي ْفِصُم ع  .اْلي ْوِم الشه
208

 

ْن وقال ـ أيضا ـ :  ة  ع  اُم ْبُن ُعْرو  دهث نِي ِهش  ب ْيِر ق ال  ح  ِ ْبِن الزُّ ْبِد هللاه ل ِد ع  الٍِح ِمْن و  اِمُر ْبُن ص  ث ن ا ع  ده ح 

ِن  ة  ع  ائِش  ْن ع  ْحُي أ بِيِه ع  ْيف  ي أْتِيك  اْلو  لهم  ك  س  ل ْيِه و  ُ ع  لهى هللاه ِ ص  ُسول  هللاه أ ل  ر  اٍم أ نههُ س  اِرِث ْبِن ِهش  اْلح 

الِكٍ  ِديِث م  ر  ن ْحًوا ِمْن ح  ك  .ف ذ 
209

 

 ، وليس عامر بن عبدر بن صالح بن عبد هللا بن الزبير: عام: فتبين أن اسم شيخ اإلمام أحمدقلت

 : نسبه إلى جده ، فالجواب أن هذا غير سائغ لوجهين : ال الشيخ ـ فإن قيلهللا ـ كما ق

، فال يمكن الجزم أنه كثيرة: أن أوهام الشيخ في أسماء الرجال ـ والسيما إذا حصل التشابه ـ األول

 قصد نسبة عامر إلى جده.

له بالرجال ـ بعامر  : أننا إذا نسبنا عامر بن صالح إلى جده ، فقد يلتبس ـ على من ال خبرةالثاني

 بن عبد هللا بن الزبير بن العوام. 

قال و ، ثقة لم يكن صاحب كذب :قال عبد هللا بن أحمد بن حنبل عن أبيهوعامر بن صالح هذا ، 

كان  :وقال أبو بكر بن أبي خيثمة عن يحيى بن معين ،ضعيف :عباس الدوري عن يحيى بن معين

.سمعه وقد كتبت عامة هذه األحاديث عنهكذابا يروي عن هشام بن عروة كل حديث 
وقال  210

 :قال فقلت ليحيى ،كذاب خبيث عدو هللا :أحمد بن محمد بن القاسم بن محرز عن يحيى بن معين

 :قال فقلت ،وهو يعلم أنا تركنا هذا الشيخ في حياته ؟لمه :فقال ،إن أحمد بن حنبل يحدث عنه

وليث  ،بن لهيعةاني حديث هشام بن عروة عن أتاني فكتب ع :قال لي حجاج األعور :فقال ؟ولم

  .ثم ذهب فادعاها فحدث بها عن هشام ،بن سعد

 ،جن، ما له :قيل ليحيى بن معين إن أحمد بن حنبل حدث عن عامر بن صالح فقال :وقال أبو داود

استعار كتاب حجاج األعور عن ليث بن سعد عن  ،حدث عنه أحمد بثالثة أحاديث :قال أبو داود

 .بن عروة فنسخه ثم حدث به عن هشام بن عروةهشام 

 .عامر بن صالح قد رأيته وكأنه غمزه فأنكر حديثه :قال أبي :وقال عبد هللا بن علي بن المديني 

وأحمد بن  ،كان يحيى بن معين يحمل عليه ،ما أرى بحديثه بأسا ،صالح الحديث :وقال أبو حاتم

  .حنبل يروي عنه

.ليس بثقة :وقال النسائي
211
  

وقال أبو الفتح  ،وأفراد ينفرد بها ،عامة حديثه مسروق من الثقات :بن عدياوقال أبو أحمد 

كان يروي الموضوعات عن الثقات ال يحل كتب حديثه إال  :بن حباناوقال  ،ذاهب الحديث :األزدي

و وه ،ولم يتبين أمره عند أحمد ،أساء القول فيه يحيى بن معين : وقال الدارقطني ،على التعجب

كان عالما بالفقه والعلم والحديث والنسب وأيام العرب  :وقال الزبير بن بكار ،مدني يترك عندي

.وأشعارها وتوفي ببغداد في آخر خالفة هارون الرشيد
212
  

 . ال شئ ،روى عن هشام بن عروة المناكير :األصبهانيوقال أبو نعيم 

                                                 
207

 (. 120/22ـ المسند ) 
208

 (.203/23ـ المسند ) 
209

 (.205/23) ـ المسند 
210

 (.20/12ـ تهذيب الكمال ) 
211

 (.25/12ـ تهذيب الكمال ) 
212

 (.23/12ـ تهذيب الكمال ) 
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وضرب ، ليس بثقة :الرحيم بن عبد قال محمد :وقال أبو العرب ،في حديثه وهم :العقيليوقال 

عليه أبو خيثمة.
213

 

، هو أوثق منه وأحفظ كمالك بن أنس : فمن هذا حاله ال يقبل تفرده، فكيف إذا خالف منقلت

   .معاوية ، وأبيأسامة ، وأبي، ومحمد بن بشربن عيينة ، وسفيانومعمر بن راشد

بد هللا بن أحمد بن حنبل عن أبيه ورواه البغوي في معجم الصحابة عن ع: قال الحافظ ابن حجر

.حدثني عبد هللا بن الحارث عن هشام مثل ما قال عامر بن صالح
214
  

، أو عن هللا عليه وسلم عن النبي صلىإال أن الصحابي ال يروي : ذكر والسبعون الوهم الثالث

 . صحابي آخر

لصحابي عن وقد يروي ا ،هللا عليه وسلم غالب روايات الصحابة عن النبي صلى: تصحيحه

، قال الحافظ لشيخ فيه نظرفالحصر الذي ذكره ا ،وقد يروي الصحابي عن التابعي ،صحابي آخر

 :الفضل العراقيأبو 

ْغر **  طبقة   وسنا     أو في   القدر        وقد   روى                            الكبير  عن ذي الصُّ

لصحب  **  عن   تابع   كعدة   عن  كعبأو فيهما     ومنه   أخذ     ا               
215
  

إال عن الصحابة مراسيلهم  كبار التابعين الذين ال يحدثون :الشيخ: قال والسبعون الوهم الرابع 

وقيس بن  ،وطارق بن شهاب ،وعبيدة السلماني ،كمراسيل سعيد بن المسيب ،الراجح حجة على

 .، ألنهم ال يحدثون إال عن الصحابةأبي حازم

كما قال أبو ، لكنه لم يسمع منه ،هللا عليه وسلم طارق بن شهاب رأى النبي صلى :تصحيحه

داود
216

أسلم زمن فتح  ، كاد أن يكون صحابيا: ، قال الحافظ الذهبيالسلماني ووعبيدة بن عمر، 

وابن مسعود ، وأخذ عن علي ، مكة باليمن
217
 ، ورحل إلىوقيس بن أبي حازم أدرك الجاهلية،  

ويقال إن لقيس  ، وأبوه له صحبة ،فقبض وهو في الطريق ،عليه وسلم ليبايعه هللا ىالنبي صل

ولم يثبت ،ر ية
218
وسعيد بن المسيب ولد لسنتين مضتا من خالفة عمر،  

219
 ، فلم ير النبي صلى 

التابعين فيه أن الراجح قبول مراسيل كبار من ، وما ذكره الشيخ هللا عليه وسلم منهم غير طارق

في أصل والمرسل من الروايات لم في مقدمة صحيحه على لسان خصمه "؛ فقد حكى مسنظر

" وأقرهقول أهل العلم باألخبار ليس بحجةقولنا و
220
 والحديث إذا كان مرسال : وقال الترمذي،  

.وقد ضعفه غير واحد منهم ،فإنه ال يصح عند أكثر أهل الحديث
221
  

تج بالمراسيل وال تقوم الحجة إال ال يح :سمعت أبي وأبا زرعة يقوالنحاتم:  ابن أبيوقال 

.وكذا أقول أنا ؛باألسانيد الصحاح المتصلة
222
 .المرسل ال تقوم به حجة :وقال الدارقطني 

223
قال  

: بة فقط ، وردوا ما عداها مطلقا ـالحافظ ابن حجر ـ وقد ذكر مذهب الذين قبلوا مراسيل الصحا

قلت: وهو الذي عليه عمل أئمة الحديث.
224
   

 .ا تحققت بطالن ترجيح الشيخ لقبول مراسيل كبار التابعين مطلقاإذا علمت هذ

كما إذا حدث البخاري فقال عن مالك مثال عن عبيد هللا بن : س والسبعون: قال الشيخوهم الخامال

عبد هللا بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أو نحو ذلك، كما إذا حدث عن عبد هللا بن المبارك 

ئمة من طريق عبيد هللا عن ابن عباس فاإلسناد لم يسقط منه إال شخص مثال، أو عن غيره من األ
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214
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215
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217
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220
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221
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222
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223
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224
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وبين البخاري وبين مالك مثال، فهذا ، بن المبارك  الذي بين البخاري وبين عبد هللا واحد وهو

  .النوع يسمى المعلق

؛ قاله الحافظ الذهبي الصحيح في عبيد هللا سنة ثمان وتسعين على: توتصحيحه
225

وولد مالك ، 

أصح األقوال ــ كما قال الذهبي ــ سنة ثالث وتسعينفي 
226

صالح بن : وعبيد هللا هذا شيخ، 

وأبي الزناد ،والزهري ،كيسان
227

.وهم شيوخ مالك بن أنس، 
228
  

فولد سنة ثماني عشرة ومائة ،وأما عبد هللا بن المبارك
229

بعام. أو بعدها، 
230
  

  .إلخ "ط منه إال شخص واحد ...فاإلسناد لم يسق: "تبين لك بطالن قول الشيخيهذا ب :قلت

تدليس التسوية وهو شر أنواع التدليس، قال فيه شعبة بن : والسبعون: قال الشيخ السادسالوهم 

 . ألن أزني أحب إلي من أن أدلس الحجاج:

 تدليس اإلسناد بل يعم ،بالتسوية كما ترى "التدليس": هذا اللفظ ليس فيه تقييد تصحيحه

وتدليس الشيوخ
231

.بكالم شعبة هذا تدليس اإلسنادبن الصالح وخص ا، 
232

 

جميعا، إال إذا صح عن قلت: والذي يظهر لي عدم التخصيص بنوع من أنواع التدليس، بل يعمها 

  لك.شعبة غير ذ

تسعمائة  الموطأفشيوخ مالك الذين روى عنهم في : قال الشيخ: عونوالسب السابعالوهم 

 .وعشرون شيخا

صنفة مالرسالة البد الملك بن زيد بن ياسين الدولقي في كتابه "قاسم ع: قال اإلمام أبو التصحيحه

 ،ثالثمائة من التابعين: ، منهمتسعمائة شيخ : أخذ مالك علىفي بيان سبل السنة المشرفة"

 ،وقيامه بحق الرواية وشروطها ،وفقهه ،دينه ، ممن اختاره وارتضىوستمائة من تابعيهم

.ن أهل دين وصالح ال يعرفون الروايةوترك الرواية ع ،وخلصت الثقة به
233
  

 :فاعلم أن الشيخ أخطأ في موضعين هذا إذا عرفت 

 سعمائة ولم يذكر من أين جاء بها.ت : أنه زاد عشرين علىاألول

في فإن شيوخ مالك  ،وهذا باطل ،في الموطأ عن تسعمائة وعشرين : إن مالكا روىالثاني: قوله

   234.ثلثه أصال وال إلى ،دالعدنصف هذا  الموطأ ال يصلون إلى

والطبراني في معجمه األوسط روى عن قريب من عشرة : قال الشيخ: الوهم الثامن والسبعون

   .آالف شيخ

، وال تصانيفه ال يصلون إلى هذا العدد ، وغيرها من: شيوخ الطبراني في المعاجم الثالثةتصحيحه

ه الطبراني وشيوخه نحو من ألفبلغوقل من يبلغ ما : ، قال الحافظ الذهبيقريب منه إلى
235

 ،

وحدث عن ألف شيخ أو يزيدون. :وقال أيضا
236
  

 إذا قالت   حذام    فصدقوها    **      فإن     القول ما    قالت     حذام            

الشيوخ بعدد األحاديث وهللا ، فلعله التبس عليه عدد يأتي الشيخ بهذه األرقام أين وال ادري من 

  .أعلم

هو محمد بن يحيى بن عبد هللا بن خالد  يواإلمام الذهل: الشيخ : قالالتاسع والسبعونم الوه

وشيخ سلمة بن كهيل، وشيخ  ،سابور جميعا، شيخ مسلم بن الحجاجالذهلي، وهو إمام أهل ني

 .  أئمة الحديث في نيسابور
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226

 (.135/1ـ التذكرة ) 
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 (.22/10ـ  23ـ تهذيب الكمال ) 
230
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 (.33/3ـ تذكرة الحفاظ ) 
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ي ترجمتهالذي ساقه الشيخ هنا موافق لما ساقه الحافظ الذهبي ف الذهلي : نسبتصحيحه
237
 ، 

لكن الشيخ عاد فذكره في موضع آخر بعد هذا
238
بن خالد بن عبد هللا ؛  مد بن يحيىفقال : مح ، 

  .والصواب األول

وفي سنة إحدى فإن سلمة هذا ت ،طوامه " فمن: "إن الذهلي هو شيخ سلمة بن كهيلوأما قوله

وقيل سنة ثالث وعشرين ،وقيل سنة اثنتين وعشرين ،وعشرين ومائة
239

 ، 

وولد الذهلي بعد السبعين ومائة
240

  الذهلي أكثر من أربعين عاما.مولد لمة وفبين وفاة س، 

  .إذا قال البخاري حدثنا محمد فالغالب أنه يقصد الذهلي: قال الشيخ :الثمانونالوهم 

 :من وجهين الكالم فيه نظرهذا  :تصحيحه

 .: أن البخاري روى في الصحيح عن حوالي ستين من المحمديناألول

فإنه صنف الجامع الصحيح  ،ي صحيحه عن الذهلي في ثبوتها نظرفالبخاري رواية : أن الثاني

 منه مرتين : ي، وقد سمعه الفربراء الذهلي، وسمعه الناس منهقبل لق

 بفربر سنة ثمان وأربعين.: األولى

: ببخارى سنة اثنتين وخمسين ومائتينالثانية
241

 ؛ وقد قدم البخاري نيسابور سنة خمسين

ومائتين
242

أبي ، وعلى يحيى بن معين وعرضه عليه أبي زكريا، وقد ألف صحيحه في حياة 

، وأبي عبد هللا أحمد بن حنبلعلي بن المدينيالحسن 
243

، وقد توفي ابن معين سنة ثالث وثالثين 

ومائتين
244

صنف الصحيح قبل لقاء الذهلي بأزيد من خمس عشرة ـ على هذا ـ ، فيكون البخاري 

ضمن شيوخ البخاري "الذهلي" :ر أبو أحمد بن عدي، ولم يذكسنة
245

، وال أبو بكر الخطيب
246

 ،

 ، وهللا المستعانوصلت له حالياهذا ما ت

وأبا  ،، وأبا الحجاج المزيوأبا عبد هللا الحاكم ،: لم يخف علي ـ وهلل الحمد ـ أن الكالباذيتنبيه

       البخاري عنه في الصحيح.ة وغيرهم أثبتوا رواي، وأبا الفضل ابن حجر ،عبد هللا الذهبي

محمدون أي كل واحد منهم اسمه  :شيوخ البخاري الذين هم :قال الشيخ الثمانونو الحاديالوهم 

 .محمد ثمانية عشر رجال

محمد بن أبان : ، وهمصحيحه عن حوالي ستين من المحمدينالبخاري في  روى :تصحيحه 

محمد ، ووشنجيحمد بن إبراهيم بن سعيد الب، ومالبلخي مستملي وكيع، ومحمد بن أبان الواسطي

ومحمد بن أبي بكر ، ومحمد بن أشكاب، ومحمد بن بشار، بن إسحاق بن منصور الكرماني

، ومحمد بن جعفر السمناني ي مواتية الكلبي المعروف بالفيديومحمد بن جعفر بن أب، المقدمي

، ومحمد بن بان النشائي، ومحمد بن حاتم بن بزيع البصري، ومحمد بن حرب بن خرالقومسي

ومحمد بن ، براهيم بن الحر بن زعالن العامري، ومحمد بن الحكم المروزي األحولالحسين بن إ

 ، ومحمد بن زياد بن عبيدومحمد بن رافع النيسابوري، الحدادي أبو بكر البغدادي المقرئخلف 

عيد بن سليمان بن عبد ، ومحمد بن سهللا بن زياد بن الربيع الزيادي، ومحمد بن سابق التميمي

ومحمد بن سعيد بن الوليد الخزاعي، ومحمد بن سنان الباهلي ، هللا الكوفي ابن األصبهاني

اج ، ومحمد بن الصلت بن الحجومحمد بن الصباح البزاز ،ومحمد بن سالم البيكندي ،العوقي

عباد  مد بن، ومحبن الصلت البصري أبو يعلى التوزيومحمد  ،األسدي الكوفي األصم أبو جعفر

ن ، ومحمد بن عبد هللا بعبادة بن البختري األسدي الواسطي، ومحمد بن بن الزبرقان المكي

ومحمد بن ، هللا بن حوشب الطائفي ثم الكوفي ، ومحمد بن عبدإسماعيل بن أبي الثلج البغدادي

محمد بن ، وبن عبد هللا بن المبارك المخرمي ، ومحمدالرقاشي عبد هللا بن محمد بن عبد الملك
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، ومحمد بن ومحمد بن عبد الرحيم بن أبي زهير، ثنى، ومحمد بن عبد هللا بن نميرعبد هللا بن الم

ن محمد بن زيد بن أبي ومحمد بن عبيد هللا ب، محمد العمري الرملي ابن الواسطي عبد العزيز بن

ومحمد بن ، المنادي ود ابنومحمد بن عبيد هللا بن يزيد البغدادي أبو جعفر بن أبي دا، زيد األموي

ن عرعرة بن ، ومحمد بومحمد بن عثمان بن كرامة العجلي ،د بن ميمون المدني التبان التيميعبي

المغيرة الشيباني الطحان الكوفي، ومحمد بن عمرو  ، ومحمد بن عقبة بنالبرند السامي الناجي

الب ومحمد بن أبي غ، يالعالء الهمدانومحمد بن  قال السويقي البلخي أبو عبد هللا،، ويالسواق

ن إبراهيم الغريري الزهري المدني، ، ومحمد بن غرير بن الوليد بالقومسي الطيالسي نزيل بغداد

ومحمد بن المثنى، ومحمد بن محبوب ، ومحمد بن كثير العبدي، وأبو النعمان محمد بن الفضل

بن ربعي القيسي بن معمر ومحمد ، ماميومحمد بن مسكين بن نميلة أبو الحسن الي ،البناني

ومحمد بن ن المنهال التميمي البصري الضرير، ومحمد ب، ومحمد بن مقاتل المروزي، البحراني

النضر بن عبد  ومحمد بن، بن موسى بن عمران القطان الواسطيومحمد  ،مهران الرازي الجمال

الوليد ، ومحمد بن ي المروذي القصير، ومحمد بن هشام بن عيسى الطالقانالوهاب النيسابوري

د بن يزيد ، ومحمد بن يحيى بن عبد العزيز اليشكري، ومحمالقرشي البسريبن عبد الحميد 

، ومحمد بن يوسف يوسف البيكندي أبو أحمد البخاري ، ومحمد بنالحزامي الكوفي البزاز

الفريابي
247
                 

ان الشيخ يحدث عن كما إذا كوقد يكون اإللباس بعدم النسبة، : الشيخ : قالوالثمانون الوهم الثاني

فقال حدثنا سفيان، فإننا ال ندري أي السفيانين يقصد، لكن  ،وسفيان الثوري، سفيان بن عيينة

وبحسب شيخ سفيان، فإذا كان الشيخ مكيا فيعرف أنه يحدث عن  ،ذلك يعرف بحسب الشيخ نفسه

وري، وكذلك شيخ سفيان، سفيان بن عيينة، وإذا كان عراقيا فإنه يعرف أنه يحدث عن سفيان الث

فشيوخ سفيان بن عيينة غير شيوخ سفيان الثوري، فيعرف الفرق حينئذ، ومثل ذلك ما إذا قال 

فالحمادان المشهوران في عصر واحد هما حماد بن زيد وهو إمام من أئمة  ،حدثنا حماد وسكت

وهو معاصر له وهو  الحديث الجبال األطواد لم يتكلم فيه أحد إال بخير، والثاني حماد بن سلمة

لكن فيه طعنا، وحماد بن سلمة هو ابن سلمة بن دينار، وحماد بن زيد هو ابن زيد  ، كثير الحديث

بن درهم؟ لكن مع بن درهم، لكن قال البخاري فرق ما بينهما فرق ما بين جديهما، حماد بن زيد 

فالفرق ما بينهما الفرق بين أكبر من الدرهم، حماد بن سلمة بن دينار أنزل منه،  ذلك أبوه دينار؟

وهذا هو تدليس  ،واحد وعشرة، فمن ال يعرف شيوخ الحمادين إذا لم ينسبا يقع في هذا اللبس

 . الشيوخ، فإذن هذا النوع يسمى التدليس

 : تصحيحه 

 : جمع هذا الكالم عدة أخطاء

ا كان عراقيا فإنه ، وإذفإذا كان الشيخ مكيا فيعرف أنه يحدث عن سفيان بن عيينة"األول : قوله 

ألن الثوري يروي عنه غير العراقيين، وابن عيينة خطأ، يعرف أنه يحدث عن سفيان الثوري"، 

.، كما هو جلي من ترجمة كل منهمايروي عنه غير المكيين
248

 

خطأ، فإنهما يشتركان في  "فشيوخ سفيان بن عيينة غير شيوخ سفيان الثوري"الثاني: قوله: 

راهيم بن عقبة، وإبراهيم بن محمد بن المنتشر، وإسرائيل أبي موسى، كإبجماعة من الشيوخ، 

وأيوب بن موسى، السختياني،  بن أبي تميمة وإسماعيل بن أمية، وإسماعيل بن أبي خالد، وأيوب

وثور بن يزيد، ، وبيان بن بشر األحمسي، وبشير أبي إسماعيل وبريد بن عبد هللا بن أبي بردة،

 .أبي راشد، وجعفر بن برقان، وجعفر بن محمد الصادق، وغير هؤالء وجامع بن وجابر الجعفي،

 ؟الفرق بم يعرفقلت: لم يذكر الشيخ ضابطا منضبطا، ف"، فيعرف الفرق حينئذ الثالث: قوله: "

"، قلت: لما تكلم فمن ال يعرف شيوخ الحمادين إذا لم ينسبا يقع في هذا اللبس" الرابع: قوله: 

لك شيوخهم، وإنما اعتبروا دين، والسفيانين لم يعتبروا في ذمل من الحماالعلماء على تبيين المه

 قال الحافظ السيوطي:  الرواة عنهم،

 وتارة في اسم فقط ثم السمه      حماد البن زيد وابن سلمه                         
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 عالفإن أتى عن ابن حرب مهمال     أو عارم فهو ابن زيد ج                         

 أو هدبة أو التـــــبوذكي أو        حجاج أو عفان فالثاني رأوا.                         

من الحمادين: ابن وقد حاول الحافظ أبو الحجاج المزي وضع قاعدة يعرف من خاللها المهمل 

سلمة، وابن زيد
249

تلميذه الحافظ أبو عبد هللا الذهبي.لك كذ، و
250
  

لك، قلت: ليس كذ"، تدليس الشيوخ، فإذن هذا النوع يسمى التدليسوهذا هو الخامس: قوله: "

بل هذا النوع من باب "المتفق والمفترق"، كما يظهر وما علمنا أحدا من العلماء قال هذا، 

بالرجوع أللفيتي العراقي والسيوطي ففي الباب المذكور ذكرا الضابط لمعرفة المهمل من 

 ك تعريف العراقي له:، وأما تدليس الشيووخ، فدونالحمادين

 وذمه شعــــــــبة ذو الرسوخ   ودونه التـــدليس للشيوخ                                    

  أن يصف الشيخ بما ال يعرف   به وذا بمقصـــد يختــــلف.                                   

اإلنسان يقبل التلقين أي يقال له  قبول التلقين أن يكون: قال الشيخ : والثمانون الثالثالوهم 

حدثك فالن بكذا فيقول نعم وهو في الواقع لم يحدثه، مثل ما حصل لعبد الرحمن بن زيد بن أسلم 

فأبوه اإلمام زيد بن أسلم من أئمة التابعين وهو مولى عمر بن الخطاب شيخ مالك، وعبد الرحمن 

  .ينهذا من أوعية العلم ولكنه ضعف عقله فكان يقبل التلق

إال قول خالد بن  ،"ضعف عقله فكان يقبل التلقين": لم أر من وصف عبد الرحمن بأنه تصحيحه

الرحمن إنه كان ال يدري ما  : ال نريد عبداوردي، ومعن وعامة أهل المدينة: قال لي الدرخداش

، ولكن عليك بعبد هللايقول
251
  ، وهللا أعلم.؛ فلعل الشيخ فهم منه قبول التلقين 

أو عن  ، فاإلبهام دون تعديل عن رجل، أو عن رجل نجراني: الشيخ : قالوالثمانون لرابعاالوهم 

 . بن عكيمارجل من أهل مكة، أو عن شيخ لهم، أو عن رجال من مزينة، كما في حديث 

: في بعض روايات حديث ابن عكيم حدثني أشياخ من جهينةتصحيحه 
252
 في رواية أخرى :و،  

.مشيخة لنا من جهينة
253
  

فقد ذكر كثير من  ، فمالك إذا قال عمن يثق به، أو عن الثقة عنده: والثمانون: قال الخامسالوهم  

أهل الحديث أنه يقصد بذلك محمد بن عمر الواقدي، ومحمد بن عمر متروك لدى أهل الحديث لكن 

ذي كان مالك يثق به لحسن صالته، وهو غير ثقة لدى غيره، وهذا الو ،ه وبين مالك ثقةكان بين

قال: إذا كان الثقة ولد مايابى عن اإلمام مالك في روايته عنه، ف هللا اعتذر به الشيخ محمد حبيب

فإنه ثقة عند مالك ولو لم يكن ثقة عند غيره، فقد اطلع منه مالك على ما يوثقه به ، عنده الواقدي

 . يرهولم يطلع غيره على ذلك، وقد يكون اإلنسان ثقة عند إنسان وهو غير ثقة عند غ

كثير من  لك إلىوينسب ذ "الواقدي"عند مالك  : هكذا يقول الشيخ إن المراد بالثقةتصحيحه

  .عن أحد من أصحاب الحديث ـ بعد البحث ـ هذا القول ولم أجد ،أصحاب الحديث

فالثقة  ، مالك عن الثقة عن بكير بن عبد هللا بن األشج : فحيث روىقال اإلمام زكريا األنصاري

وقيل  ،وقيل الزهري ،أو عن الثقة عن عمرو بن شعيب فهو عبد هللا بن وهب ،بكيرمخرمة بن 

.بن لهيعةا
254

   

 ،عن مالك في روايته عن الواقدي فال أراه إال وهما مايابىابن وأما ما ذكره الشيخ من اعتذار  

 : ورألم ،وأظن أن الشيخ التبس عليه الواقدي بعبد الكريم بن أبي المخارق

لواقدي يروي عن مالك: أن ااألول
255

  ، ولم أقف على رواية مالك عنه.

.لما ذكر الخالف في المراد بالثقة عند مالك لم يذكر الواقدي مايابى: أن ابن الثاني
256
  

إنما هو عبد الكريم بن أبي ـ وهو ضعيف ـ عنه  ، فروى: أن الذي اغتر مالك بسمتهالثالث

كما غر الشافعي  ،ولم يكن من أهل بلده فيعرفه ،تهغر مالكا منه سم: قال ابن عبد البر ،خارقمال
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 ،وهو أيضا مجتمع على تجريحه وضعفه ،فروى عنه ، من إبراهيم بن أبي يحيى حذقه ونباهته

وإنما ذكر فيه عنه ترغيبا  ،ولم يخرج مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق حكما في موطئه

ك الشافعي لم يحتج بابن أبي يحيى في حكم أفرده به.وكذل ،وفضال
257
  

فمن كان من أهل الصالح والورع عادة ال يسأل عن أمور : الشيخ والثمانون : قال السادسالوهم 

الناس ومعاشهم وحياتهم فيقع النقص في عقله، ألنه يشتغل طول يومه بالعبادة وطول ليله 

وال يعرف بياعاتهم وأشريتهم وأمورهم، فتحصل لديه بالقيام، فال يدرك شيئا من أحوال الناس 

الغفلة وهي نقص في العقل فمن هنا يثق بكل أحد، وهذا النوع حصل لبقية، فهو إمام من 

المكثرين في الحديث، ولكنه كان يروي عن كل من هب ودب، كما ذكر ذلك عنه مسلم في مقدمة 

لذين رووا عنه، قد قال مسلم في الصحيح وهو شيخ هشام بن عمار وشيخ عدد من األئمة ا

 . الصحيح في مقدمة الصحيح قد كان بقية يأخذ عن كل من هب ودب، و هو  بقية بن خالد

 :وهمانفي هذا الكالم : تصحيحه

قال مسلم في مقدمة وقد ، األول: قوله إن مسلما قال عن بقية: يأخذ عن كل من هب ودب

: بقية فيان عن عبد هللا بن المبارك قالعن س : حدثني ابن قهزاذ قال سمعت وهبا يقولصحيحه

صدوق اللسان ولكنه يأخذ عن من أقبل وأدبر
258
فالقائل هو عبد هللا بن المبارك وليس مسلما .  

 ولم ينقل الشيخ الكالم بتمامه كما أوردنا. 

، وإنما هو بقية بن الوليد.الثاني: قوله: "وهو بقية بن خالد"
259
   

واإلسناد ثالث درجات، ما بينك وبين صاحب الثبت، وما بين  :الشيخ قال: والثمانون عالسابالوهم 

صاحب الثبت والمؤلف، وما بين المؤلف والنبي صلى هللا عليه وسلم، اإلسناد كله ثالث طبقات، 

اإلسناد كله ثالثة أنواع، ما بينك وبين صاحب الثبت، أصحاب األثبات الذين ألفوا كتبا جمعوا فيها 

وكزكريا األنصاري، وكالنووي، ، افظ ابن حجر مثال، وكالسيوطي، وكالسخاويأسانيدهم كالح

هؤالء أصحاب األثبات، فما بينك وبين الحافظ ابن حجر هو القسم األول من أقسام اإلسناد، وهذا 

وإنما تكفي فيه الرواية باإلجازة مثال، ويكفي فيه العدالة ، رط فيه تمام العدالة وتمام الضبطال يشت

ن ثبته، فمثال اإلسناد مني أنا العام ة في الصفات، ألنه ال يطلب به التوثق من النقل، ألن الحافظ دوه

شيخي محمد عالي بن عبد : ألسانيد عن الحافظ لكن منها مثالبن حجر ولي كثير من ااإلى الحافظ 

ن الودود، عن يحظيه بن عبد الودود، عن محمد بن محمد سالم المجلسي، عن حامد بن عمر ع

الفقيه الخطاط المشهور بأتشغ الخطاط عن القاضي ابن أعل مم السباعي، عن شيخ الشيوخ 

الفالي و لد بو الفالي الحسني، عن علي األجهوري، عن البرهان العلقمي، عن جالل الدين 

السيوطي، عن زكريا األنصاري، عن الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقالني، هذا اإلسناد فيه 

ال دون الحافظ، في هذا اإلسناد، فهؤالء الرجال ال يشترط لهم كثير من معرفة أحد عشر رج

الحديث فيكفي فيه اإلجازة،  تواريخهم وحياتهم، لكن يعرف فقط االتصال حتى لو لم يسمعوا هذا

ما بين صاحب الثبت  :من أقسام اإلسناد، القسم الثاني اإلجازة العامة، إذن هذا القسم األول تكفي

بن حجر ابن حجر إلى البخاري مثال، أشهرها مثال أن الحافظ الكتاب، كأسانيد الحافظ وصاحب ا

يحدث، فابن حجر شيخه إبراهيم التنوخي، وهو البرهان التنوخي، وهذا شيخه أحمد بن أبي طالب 

الحجار، وهذا شيخه عبد األول بن عيسى السجزي المشهور بأبي نوح، شيخه عبد األول بن 

السين فالجيم فالزاي وهو أبو نوح، وشيخه الحسين بن المبارك، وشيخه عبد عيسى السجزي، ب

الرحمن بن محمد الداودي، وشيخه عبد هللا بن أحمد السرخسي، عن محمد بن يوسف بن مطر 

 .الفربري عن البخاري

نقطاع ، أما االـ إلى صحيح البخاري منقطع مقلوب هذا اإلسناد الذي ساقه الشيخ ـ هنا: تصحيحه

ثالث وعشرين وتسعمائة سنة ولدن البرهان العلقمي فأل
260
إحدى عشرة  والسيوطي توفي سنة ،

وتسعمائة
261

والبرهان العلقمي ؛ ومولد البرهان أكثر من عشر سنواتفبين وفاة السيوطي ، 

                                                 
257

 (.03/26ـ التمهيد ) 
258

 (.235/1( , وانظر تهذيب التهذيب )13ـ صحيح مسلم , ص : ) 
259

 (.235/1ـ تهذيب التهذيب ) 
260
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261

 (.36/3ـ شذرات الذهب ) 
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يروي عن أخيه الشمس العلقمي عن السيوطي
262

هو الحسين بن فألن شيخ الحجار ؛ وأما القلب 

هو عبد ، وشيخ أبي الوقت هو أبو الوقت عبد األول بن عيسى هذا المبارك وشيخ الحسين

وشيخ السرخسي هو  ،، وشيخ الداودي هو عبد هللا بن أحمد السرخسيالرحمن بن محمد الداودي

.والفربري شيخه البخاري ،الفربري
263
  

بـ فإن عبد األول يكنى ، بن عيسى مشهور بـ "أبي نوح" خطأ ول: قول الشيخ إن عبد األتنبيه

"أبي الوقت"
264

    ، أو من الذي قام بتفريغ األشرطة.لشيخ، وال أدري هل الخطأ في هذه من ا

 الشريط الثامن
: ألف في بيان مشكل الحديث جماعة كاإلمام أحمد بن جعفر الشيخ : قالالثامن والثمانونالوهم 

 بن سالمة الطحاوي .

صاحب التصانيف البديعة أبو جعفر لحافظ الطحاوي اإلمام العالمة ا: قال الحافظ الذهبي: تصحيحه

أحمد بن محمد بن سالمة بن سلمة األزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي
265
  

: أراد اليونيني أن يحقق صحيح البخاري في أول تحقيق الشيخ: قال والثمانون التاسعالوهم 

أخذ نسخة  عرف في هذه األمة وجمع ستة عشر من أعيان العلماء في دمشق كل واحد منهم

، واإلشارة إليها بالحروف وكان يكتب تلك المخطوطة واقترح هو فروق النسخمروية من النسخ 

لك ، أجلس محمد بن مالك بجانب إذا زاد بعض النسخ أو نقص يكتب ذالرموز فوق الكلمات 

 نتهت المجالستخريجا لغويا ، فلما ا ههؤالء فكان كل مشكل من األلفاظ يكتبه ابن مالك فيخرج

، وهي اآلن أصح نسخ صحيح البخاري اجتمع كالم ابن مالك فوضع في وتمت نسخة اليونيني

  كتاب مستقل وهو التصحيح والتوضيح لحل مشكالت الجامع الصحيح. 

 :تصحيح

 : في هذا الكالم مسألتانالمأخوذ على الشيخ 

ـ في جمع النسخ  ، وقد فعل مثل عمل اليونينياألولى: قوله: "أول تحقيق عرف في هذه األمة"

، وقد اعتمد الدكتور بشار مالك م: العالمة ابن مسدي بموطأ اإلماوإخراج نسخة صحيحة منها ـ

عواد معروف هذه النسخة في تحقيقه الموطأ برواية يحيى الليثي
266

واليونيني وابن مسدي في ، 

 ، وال ندري أيهما السابق لهذا العمل.عصر واحد

، فال أدري من أين أتى الشيخ بتحديد اء في دمشق"عيان العلم: "ستة عشر من أالثانية: قوله

العدد.
267

     

عن : ينبغي إذا خشي الهرم والتغير في عقله أن يكف وبعضهم قال: الشيخ : قالونالوهم التسع

 :لك قال العراقيولذ، الحديث لئال يحدث بالكذب

 بن خالد    جزم االهرم  ** وبالثمانين     وينبغي  اإلمساك  إذ يخشى           

  ** كالطبري   حدثوا  بعد  المائه  وفئهوبعضهم     مثل  الهجيمي               

، سنة، كاإلمام محمد بن جرير الطبري، بعد أن أكملوا مائة بعض المحدثين حدثوا بعد المائة

  .كهم، لكن لم يتغير شيء من عقولهم وإدرانهم حدثوا بعد أن أتموا مائة سنةفإ ،وكالهجيمي

 الكالم وهمان:هذا في : تصحيحه

 :وصوابه ،إلخل: وبعضهم مثل الهجيمي...فقا ،على الشيخ حرف البيت الثانيت: األول

..... إلخوالبغوي والهجيمي وفئة
268
  

فإن الطبري  ،: إن الطبري أبا جعفر محمد بن جرير حدث بعد المائة غلط فاحش: قولهالثاني

وإنما هو القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد هللا  ،فسير والتاريخالمذكور في البيت ليس بصاحب الت

.الطبري
269
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264

 (.363/26ـ سير أعالم النبالء ) 
265
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266

 (.22/1ـ  12ـ الموطأ , رواية يحيى, تحقيق بشار عواد ) 
267
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268
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فإنه ولد سنة أربع  ،فضال عن مائة ،أما محمد بن جرير الطبري فما بلغ عمره تسعين سنة

وعشرين ومائتين
270
.وتوفي عشية األحد ليومين بقيا من شوال سنة عشر وثالثمائة ،

271
  

أبو إسحاق السبيعي عاش سنتين فقط في االختالط وابنه  :والتسعون: قال الشيخ الوهم الحادي

 . ددا الوقت الذي اختلط فيه بالضبطيونس وابن ابنه إسرائيل ح

"التهذيب"  ذا وقد طالعت ترجمة أبي إسحاق في: ال أدري من أين جاء الشيخ بهتصحيحه

وال ابن  ،حجر وال ابن ،فما ذكر العالئي" و"هدى الساري" و "كتاب المختلطين" و "االغتباط

  .العجمي شيئا من هذا

ن أبي إسحاق : سماع يونس وزكريا وزهير منمير يقول ابنوقد قال أبو زرعة الرازي سمعت 

بعد االختالط
272

زهير وإسرائيل يزيدون في اإلسناد وفي  :: هؤالء الصغاروقال اإلمام احمد ، 

الكالم
273
  

أيضا ــ في زهير وقال أحمد ــ  ،قيونس وإسرائيل في أبي إسحا وقد قدم أحمد شريكا على

ليس حديثهم بالقوي عن أبي إسحاق: وإسرائيل وزكريا
274

أنه ضعف ونقل األثرم عن أحمد ، 

.: حديث إسرائيل أحب إلي منهقال، وحديث يونس بن أبي إسحاق عن أبيه
275
  

.وذكر ابن معين أن إسرائيل سمع من أبي إسحاق بآخرة
276
  

 ،وشعبة ،الثوري فة إسرائيل في أبي إسحاق خاصة علىطائ وقد رجحت: بن رجباقال الحافظ  

: سلوا عنها إسرائيل بي إسحاقأ ه كان يقول في أحاديثوروي عن شعبة أن ،: ابن مهديمنهم

.فإنه أثبت فيها مني
277
  

بن لهيعة بعد االختالط روايتهم عنه ا: الذين رووا عن الشيخ : قالوالتسعون الثاني الوهم

 ، فقد روى عنه بعد االختالط .وغيره ،بن حنبل أحمد :ومنهم ،ضعيفة

ولم يذكروا أحمد  ،نما يروي عنه بواسطة، وإرو أحمد قط عن ابن لهيعة مباشرة: لم يتصحيحه 

ابن لهيعة في الرواة عن
278
وال ابن لهيعة في شيوخ أحمد ،

279
في سنة يث دطلب أحمد الحوقد ، 

.مالك تسع وسبعين ومائة وهي السنة التي مات فيها اإلمام
280

وقد مات ابن لهيعة سنة أربع 

.وسبعين ومائة
281
   

 الشريط التاسع                                     

هللا عليه وسلم لكن  دة السلماني كان حيا في حياته صلى: عبيالشيخ : قالوالتسعون الثالثالوهم 

ن كبار عدد م لم يره ولم يؤمن في حياته ومثله طارق بن شهاب ومثله قيس بن أبي حازم

إال بعد موت النبي هؤالء لم يسلموا  ،ب األحباروكع ،هللا عليه وسلم النبي صلى االتابعين لم يرو

 .لكن لم يره ،أسلم بعضهم في حياته أو ،فلم يروه ،هللا عليه وسلم صلى

: كاد أن يكون صحابيا أسلم زمن فتح مكة فقال الحافظ الذهبي ،السلماني ة: أما عبيدتصحيحه

ليمنبا
282
ولكن لم يسمع منه ،هللا عليه وسلم بن شهاب رأى النبي صلى وطارق،  

283
قال ، 

هللا عليه وسلم وغزا في زمن أبي بكر وعمر ثالثا  : أدرك الجاهلية وصحب النبي صلىيالنوو

وثالثين أو ثالثا وأربعين غزوة
284

هللا  حازم أدرك الجاهلية ورحل إلى النبي صلى وقيس بن أبي، 
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270
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271

 (.262/2ـ تذكرة الحفاظ ) 
272

 (.326/2مذي )ـ شرح علل التر 
273

 ـ المصدر السابق. 
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 (.321/2ـ شرح علل الترمذي ) 
275

 (.322/2ـ شرح علل الترمذي ) 
276

 ـ المصدر السابق. 
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 (.323/2ـ  322ـ شرح علل الترمذي ) 
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ولم  ،ويقال إن لقيس ر ية ،وأبوه له صحبة ،فقبض وهو في الطريق ،يبايعهعليه وسلم ل

يثبت
285

وأسلم في خالفة ، لكنه لم يره ،هللا عليه وسلم كعب األحبار فأدرك زمن النبي صلى وأما، 

.رضي هللا عنهم ،أبي بكر وقيل في خالفة عمر
286
  

 .، وثبت أن لطارق ر يةعبالم حاشا كهللا عليه وس ين أنهم أسلموا في حياة النبي صلىفتب

 أربعة أقسام: الصحابة الحافظ ابن حجر م:  قال الشيخ: قسوالتسعون الرابعالوهم 

الذين صحبوه ورووا عنه وهم الذين سماهم النبي صلى هللا عليه  القسم األول: كبار الصحابة

أصحابي فلو أن  وسلم بأصحابه، الذين آمنوا قبل الفتح وجاهدوا وهم الذين قال فيهم: )التسبوا

أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم وال نصيفه(، وقد فضلهم هللا في القرآن على من 

 يأتي بعدهم فقال: ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل...اآلية.

ح ـ مثال لكنهم أسلموا بعد الفتالقسم الثاني: الذين كانوا رجاال في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم 

 .ـ أو كانوا من مسلمة الفتح أو من المتأخرين

 القسم الثالث: الذين كانوا صبيانا في حياة النبي صلى هللا عليه وسلم ورأوه ورووا عنه.

القسم الرابع: الذين كانوا صغارا في حياته فلم يدركوه وإن كانوا من المظنون أن النبي صلى هللا 

 كان إذا ولد المولود في المدينة يحمل إليه ليحنكه ويدعو له.عليه وسلم رآهم أودعا لهم ألنه 

 منه حرف كل في أقسام أربعة على قال الحافظ ابن حجر: ورتبتهتصحيحه: 

 الطريق كانت سواء غيره عن أو، عنه الرواية بطريق صحبته وردت فيمن: األول فالقسم

 أوال كنت وقد، كان طريق بأي، الصحبة على يدل بما ذكره وقع أو، ضعيفة أو حسنة أو صحيحة

 كل في ذلك وأميز، واحدا قسما أجعله أن لي بدا ثم، أقسام ثالثة على الواحد القسم هذا رتبت

 ترجمة

 وعلى عليه هللا صلى النبي عهد في ولدوا الذين األطفال من الصحابة في ذكر من: الثاني القسم

 سن دون في وهو وسلم عليه هللا ىصل مات ممن والرجال النساء من الصحابة لبعض وسلم آله

 هللا صلى أنه على الظن لغلبة، اإللحاق سبيل على هو إنما الصحابة في أولئك ذكر إذ، التمييز

، ليحنكهم والدتهم عند أوالدهم إحضارهم على أصحابه دواعي لتوفر، رآهم وسلم وآله عليه

 بن هشام طريق من مسلم صحيح وفي، شهيرة كثيرة بذلك واألخبار، عليهم ويبرك، ويسميهم

 يبركف بالصبيان يؤتى كان وسلم عليه هللا صلى النبي ن)أ عائشة عن أبيه عن عروة

 كان ما) :قال عوف بن الرحمن عبد عن المستدرك من الفتن كتاب في الحاكم وأخرجه(.عليهم

 شاهين ابن وأخرج، الحديث...(  له فدعا وسلم عليه هللا صلى النبي به أتى إال مولود ألحد يولد

 مولى الرحمن عبد بن محمد طريق من هللا بيدع بن طلحة بن محمد ترجمة في الصحابة كتاب في

 عليه هللا صلى النبي به أتيت طلحة بن محمد ولد لما: )قال طلحة بن محمدظئر  عن طلحة أبي

 المراسيل قبيل من عنه هؤالء أحاديث لكن(، بالصبيان يفعل كان وكذلك، له ويدعو، ليحنكه وسلم

 .األول القسم أهل عن أفردتهم ولذلك، بالحديث العلم أهل من المحققين عند

 ولم، واإلسالم الجاهلية أدركوا الذين المخضرمين من المذكورة الكتب في ذكر فيمن: الثالث القسم

 هحيات في أسلموا سواء، رأوه وال، وسلم وآله عليه هللا صلى بالنبي اجتمعوا أنهم قط خبر في يرد

 في بعضهم ذكر قد بعضهم كان وإن، بالحديث العلم أهل من باتفاق أصحابه ليسوا وهؤالء، ال أم

، أهلها من أنهم ال، الطبقة لتلك مقاربتهمب إال يذكروهم لم بأنهم أفصحوا فقد، الصحابة معرفة كتب

 ترجمة إخراجه عن فاعتذر، شاهين بنا حفص أبو وقبله، البر عبد ابن بذلك أفصح وممن

 هذا من كان ولو، ذلك وغير ،حياته في وسلم وآله عليه هللا صلى النبي صدق أنهب النجاشي

 البر عبد ابن عن نقله في جزم من وغلط، اعتذار إلى احتاج ما الصحابة في عنده يدخل سبيله

، قررناه مام بنحو، كتابه مقدمة في واضح بذكرهم البر عبد ابن مراد بل، صحابة بأنهم يقول بأنه

 وقد، بالحديث العلم أهل بين باالتفاق مرسلة سلم وآله عليه هللا صلى النبي عن هؤالء وأحاديث

 .كتبه من وغيره(  التمهيد)  في بذلك نفسه البر عبد ابن صرح

                                                 
285

 (.222/3ـ تهذيب التهذيب ) 
286

 (.353/2ـ تهذيب األسماء واللغات ) 
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 الظاهر لك البيانذ وبيان، والغلط الوهم سبيل على المذكورة الكتب في ذكر فيمن: الرابع القسم

 احتمال مع وأما، ب يِّنا فيه الوهم كان ما إال فيه أذكر ولم، الحديث أهل قطرائ على عليه يعول الذي

 من أعلم ال الرابع القسم وهذا، بطالنه الظن على يغلب حتمالاال ذلك كان إن إال، فال الوهم عدم

 ما وزبدة، الزاهر الباب هذا في المطلوبة الضالة وهو، عليه فكره طائر حام من وال، إليه سبقني

 خالصا يجعله وأن، إكماله على يعين أن أسأل تعالى وهللا،الماهر اللبيب الفن هذا من يمخضه

.مجيب قريب إنه، إفضاله دار في الجزاء خير به ويجازيني، الكريم لوجهه
287

 

 ؟!إلى الحافظ هذا التقسيمسلفه في نسبة  الشيخ قلت: فلم يبين

الذي يروي عنه ابن جرير كثيرا في : نوح بن أبي مريم الشيخ: قال والتسعون الخامسالوهم 

  .التاريخ

سيف هذا :: قال الشيخ األلبانيتصحيحه
288
يرد ذكره كثيرا في تاريخ ابن جرير وابن كثير  

وغيرهما فينبغي على المشتغلين بعلم التاريخ أن ال يغفلوا عن حقيقة أمره حتى ال يعطوا الروايات 

.ما ال تستحق من المنزلة
289
  

 ، وهللا أعلم. تبس عليه سيف بنوحقلت: لعل الشيخ ال

هللا عليه   صلى: عدد من الصغار الذين توفي رسول هللاقال الشيخ: والتسعون السادسالوهم 

يعدون من الصحابة كأبي  سنة الثانية من أعمارهم أو األولىوسلم ولم يعقلوا بعد وهم في ال

وسلم وهو في بداية  هللا عليه ى، توفي النبي صلوهو آخر الصحابة موتا ،الطفيل عامر بن واثلة

 .سنته الثانية

... أبو عامر بن واثلة بن عبد هللا بن عمير بن جابر : قال الحافظ أبو عمر بن عبد البر :تصحيحه

كان مولده عام  ،هللا عليه وسلم ثماني سنين ، أدرك من حياة النبي صلىالطفيل غلبت عليه كنيته

.هللا عليه وسلم إنه آخر من مات ممن رأى النبي صلى، ويقال سنة مائة أو نحوها وماتأحد 
290

 

و في هللا عليه وسلم وه ابن عباس توفي النبي صلى: قال الشيخ: والتسعون السابعالوهم 

 . التاسعة أو العاشرة من عمره

ة إذ وكان ابن ثالث عشرة سن :البر ـ في ترجمة عبد هللا بن عباس ـ ابن عبداإلمام : قال تصحيحه

صلى هللا عليه وسلمل هللا توفي رسو
291

، وكذا قال الذهبي.
292

 

: كان ابن عشر سنينوقيل
293

وصوبه أحمد بن حنبل ، وقيل كان ابن خمس عشرة سنة، 
294
 ، 

: "وال ، قال ابن عبد البرعليه وسلم وأنا ختين أو مختونصلى هللا وعنه قال قبض رسول هللا 

"يصح
295
  

علم وهو عندي أصح وهللا أ السير والعلم بأيام الناس: وما قاله أهل وقال ابن عبد البر ــ أيضا ــ

.عليه وسلمصلى هللا ن ابن عباس كان ابن ثالث عشرة سنة يوم توفي رسول هللا قولهم إ
296
  

 .المؤيد روايتها في المسند وغيره ابنة أن: ذكر الثامن والتسعونالوهم 

                                                  .موضع روايتها فيه ا الشيخ على، وإال فليدلن: ليست البنة المؤيد رواية في المسند أبداتصحيحه

 الشريط العاشر
 .ثيات قليلة جداأن للترمذي ثال الشيخ : ذكرالتاسع والتسعونالوهم 

                                                 
287

 (.0/1ـ  3ـ اإلصابة في تمييز الصحابة: ) 
288

لك , وذكر قول ابن حبان فيه : يروي الموضوعات عن األثبات, وسننقل ـ إن شاء هللا بن عمر التميمي , وقد ذكره قبل ذسيف ـ يقصد  

 تعالى ـ الحقا أقوال األئمة في سيف هذا. 
289

 (.126التوسل أنواعه وأحكامه, ص : ) 
290

 (.252/2(, وانظر تهذيب التهذيب )555/2ـ  553االستيعاب ) 
291

 (.533/3ب )ـ االستيعا 
292

 (.33/1ـ تذكرة الحفاظ ) 
293

 (.532/3ـ االستيعاب ) 
294

 (.303/2ـ المصدر السابق, وتهذيب التهذيب ) 
295

 (.532/3االستيعاب ) 
296

 (.303/2ـ المصدر السابق , وتهذيب التهذيب ) 
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بن موسى الفزاري ابن بنت السدي  لإسماعيحدثنا  :الترمذي رحمه هللاقال اإلمام : تصحيحه

يأتي " :: قال رسول هللا صلى هللا عليه و سلمن شاكر عن أنس بن مالك قالعمر ب الكوفي حدثنا

  "على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر

قد روى عنه  ،و عمر بن شاكر شيخ بصري ،هذا حديث غريب من هذا الوجه :قال أبو عيسى 

.غير واحد من أهل العلم
297
  

وليس في كتاب الترمذي حديث ثالثي بينه وبين النبي صلى هللا : قال الحافظ أبو الحجاج المزي

 298.عليه و سلم فيه ثالثة أنفس غير هذا الحديث
 

، يروي عن أنس المناكيرعمر بن شاكر، قال عنه أبو حاتم: ضعيف الحديث :قلت
299

؛ وقال أبو 

يحدث عن أنس بنسخة قريبا من عشرين حديثا غير محفوظة: بن عدياأحمد 
300
و وذكره أب ؛

في الثقات. حاتم ابن حبان
301

: مقارب الحديث.؛ وقال البخاري
302

 

شيخ البخاري ـ مثال ـ من غير طريقه  موافقة أن تصل إلى: الالشيخ : قالالمائة المكملالوهم  

ألنك وافقت البخاري في الرواية عن  ،بنفس العدد الذي تصل إليه به لو رويته من طريق البخاري

 . الذي يروى به من طريق البخاري ادشيخه بإسناد مساو لإلسن

: أما الموافقة فهي أن يقع لك الحديث عن شيخ مسلم بن الصالحا و: قال الحافظ أبو عمرتصحيحه

لك الشيخ إذا رويته عن مسلم د أقل من العدد الذي يقع لك به ذلك الحديث عن ذفيه مثال عاليا بعد

عنه.
303

 

فيه " ليه به لو رويته من طريق البخاريصل إبنفس العدد الذي ت: "فبان بهذا أن قول الشيخ

 . ، وإن سبق إليهنظر

: البدل أن تروي عن شيخ شيخ البخاري ـ مثال ـ من غير بعد المائة: قال الشيخ الحاديالوهم 

 . اد الذي تروي به من طريق البخاريطريق البخاري بإسناد مساو لإلسن

ر شيخ مسلم لك مثل هذا العلو عن شيخ غي وأما البدل فمثل أن يقع: : قال ابن الصالحتصحيحه

.لك الحديثهو مثل شيخ مسلم في ذ
304
  

 : تنبيه

طلق وأما تقييد الموافقة والبدل بصورة العلو فكذا ذكره ابن الصالح أنه ال ي :قال الحافظ العراقي

لبدل : وفي كالم غيره من المخرجين إطالق اسم الموافقة واأن قال ـ لك إال مع العلو ـ إلىعليه ذ

"، أو بدال عاليا.موافقة عالية": فإن عال قالوا ،مع عدم العلو
305
  

فاسم الموافقة وإال  ،: وأكثر ما يعتبرون الموافقة والبدل إذا قارنا العلووقال الحافظ ابن حجر

والبدل واقع بدونه.
306
  

م ومسلخاري : والمقصود باالستخراج أنهم أخرجوا أحاديث البالشيخ : قالبعد المائة الثانيالوهم 

 . من غير الوجه الذي أخرجاها منه

وهو مشتق من االستخراج جمع مستخرج : المستخرجات قال اإلمام زكريا األنصاري :تصحيحه

من غير طريق صحيح البخاري ــ مثال ــ فيورد أحاديثه بأسانيد لنفسه  وهو أن يأتي حافظ إلى

قال شيخنا ، أو في من فوقه ،أن يلتقي معه في شيخه ، إلىالبخاري
307
 وشرطه أن ال يصل إلى :

                                                 
297

 (.320/2ـ جامع الترمذي ) 
298

 (.333/21ـ تهذيب الكمال ) 
299

 (.113/0ـ الجرح والتعديل ) 
300

 ( , وساق له ابن عدي جملة من المناكير منها حديثه هذا.33/3في ضعفاء الرجال ) الكامل 
301

 (.131/3ـ الثقات ) 
302

 (.325/1ـ علل الترمذي الكبير ) 
303

( , وفتح الباقي 52( , ونزهة النظر , ص : )312( , وقارن بفتح المغيث للعراقي , ص : )252ـ معرفة أنواع علم الحديث , ص : ) 

 (.121/2ـ  126العراقي )بشرح ألفية 
304

 (.312( , وفتح المغيث للعراقي , ص : )50( , والمنهل الروي , ص : )252ـ معرفة أنواع علم الحديث , ص : ) 
305

 (.312ـ فتح المغيث , ص : ) 
306

 (.52ـ النزهة , ص : ) 
307

 ـ يقصد الحافظ ابن حجر. 
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، وإال فال أو نحوه ،أو زيادة حكم ،األقرب إال لغرض من علو سند يوصله إلىوجود  شيخ أبعد مع

.مستخرجا يسمى
308
  

 ." فاسد ال يشتغل به وهللا أعلم: "من غير الوجه الذي أخرجاها منهفبان أن قول الشيخ

ث أنس في الجمع فيه زيادة في سنن أبي داود والنسائي : حديبعد المائة: قال الشيخ الثالثالوهم 

ألنها  ،شرطه البخاري ولكنها على" وهذه الزيادة ليست في "صلي الظهر والعصر وركب :وهي

 .فس اإلسناد في أبي داود والنسائيمخرجة بن

ع وال جام ،وال سنن ابن ماجة ،وال سنن النسائي ،: هذه الزيادة ليست في سنن أبي داودتصحيحه

.وإنما أخرجها الحاكم أبو عبد هللا في كتاب األربعين له بإسناد الصحيح ،الترمذي
309
  

وأخرجها اإلسماعيلي
310
وأبو نعيم 

311
بلفظ: )...صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل(، ولكن  

لك ر الفريابي بها عن إسحاق، وليس ذأعلت بتفرد إسحاق بن راهويه بها عن شبابة، وتفرد جعف

  ، قاله الحافظ ابن حجر.ا إمامان حافظانبقادح فإنهم

يذكرون أن جامع الترمذي كله من باب : وأهل الحديث الشيخ قال :مائةبعد ال الرابعالوهم 

: وفي يقول ، بعد أن يأتي بالحديثاألوجه التي خرج منها باالختصار ألنه يذكر ،المستخرجات

 . الباب عن فالن وفالن

: "وفي الباب" ل من العلماء إن قول الترمذي؟! ومن قاحديثمن يقصد الشيخ بأهل ال :تصحيحه

؟! ال شك أن صدور هذا وأمثاله من ؟! وعلى أي كتاب يستخرج الترمذيمن باب االستخراج

 ، وقد تقدم الكالم علىوهللا المستعان ،أنه يقحم نفسه فيما ال يحسنعلى الشيخ يدل داللة واضحة 

.االستخراج مفصال
312

   

ما في الصحيحين : ذكر بعض أهل العلم أن البخاري ومسلالشيخ : قالعد المائةب الخامسالوهم 

شرطهما ال يعدالن عنه فيأتيان  ، فكل حديث أخرجه مالك بإسناد على الموطألك على استخرجا كذ

 .لك يذكران ما سواهأوال ثم بعد ذبه 

لف الشيخ في هذا وال أدري من س ، موطأ مالك قط البخاري ومسلم لم يستخرجا على :تصحيحه

، عن ابن عمروإخراجهما الحديث من طريق مالك ــ مثال ــ عن نافع  ،الكالم ؟!  فهو من غرائبه

أبيه عن  ، أو مالك عن هشام بن عروة عني الزناد عن األعرج عن أبي هريرةأو مالك عن أب

 .آنفالك استخراجا وقد سبق الكالم في ذ لك ال يسمىة ونحو ذعائش

: قولهشيخ: قال المن بعد المائة السادسالوهم 
313

سناد من " أي مع إ: "مع إسناد أحد المصنفين

 .تستخرج عليه من المصنفين

: وفيه أي العلو قال الحافظ ابن حجر رحمه هللا ،له تقييد الشيخ باالستخراج ال معنى :تصحيحه

و النسبي مع إسناد آخره أي إسناد العل اوي إلىالنسبي المساواة وهي استواء عدد اإلسناد من الر

هللا عليه وسلم فيه  ــ حديثا يقع بينه وبين النبي صلىأحد المصنفين كأن يروي النسائي ــ مثال 

سلم يقع بيننا هللا عليه و لك الحديث بعينه بإسناد آخر إلى النبي صلىذفيقع لنا  ، أحد عشر نفسا

العدد مع قطع  سائي من حيثهللا عليه وسلم أحد عشر نفسا فنساوي الن فيه وبين النبي صلى

.لك اإلسناد الخاصالنظر عن مالحظة ذ
314
  

ان ألن مالكا : رواية مالك عن ابن عجالن من باب رواية األقرالشيخ : قالبعد المائة السابعالوهم 

 . يشترك معه في شيوخه

 ابن عجالن من أقران هشام بنف ،: رواية مالك عن ابن عجالن ليست من رواية األقرانتصحيحه

بن سعيد األنصاري كما نص عليه الحافظ أبو الحجاج المزيى ويحي، عروة
315
وهما من شيوخ  ،

مالك
316
.وقد توفي ابن عجالن سنة ثمان وأربعين ومائة بالمدينة ،

317
  

                                                 
308

 (.13)(, وانظر فتح المغيث للعراقي , ص : 113/1ـ فتح الباقي: ) 
309

 (, فقد تردد في إثبات هذه الزيادة.055/2(, وانظر فتح الباري: )136ـ قاله ابن حجر في بلوغ المرام, ص: ) 
310

 (.055/2ـ كما في الفتح: ) 
311

 (.1332ـ المسند المستخرج على صحيح مسلم: ) 
312

 ـ تصحيح الوهم الثاني بعد المائة. 
313

 ـ يعني ابن حجر. 
314

 (.252ارن بمعرفة أنواع علم الحديث , ص : )( , وق52ـ النزهة , ص : ) 
315

 (.163/20ـ تهذيب الكمال ) 
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إذا روى اإلنسان عمن دونه في السن والدرجة فهذا من : الشيخ : قالبعد المائة الثامنالوهم 

وهب، فإن مالكا سئل عن تخليل بن اية مالك عن تلميذه عبد هللا رواية األكابر عن األصاغر، كرو

ال أعرف فيه شيئا فلما انتهى المجلس قال له تلميذه عبد هللا  : أصابع الرجلين في الوضوء فقال

حدثني محمد بن عجالن عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي هللا عنه  :بن وهب

كان يخلل أصابع رجليه، فسكت مالك فلما كان من الغد واجتمع  مصلى هللا عليه وسل أن النبي

حدثتكم  :الناس سأل هل بقي من الذين كانوا في المجلس أمس أحد، فقيل قد اجتمعوا، فقال

باألمس أنني ال أعرف شيئا في تخليل أصابع الرجلين، وقد حدثني عبد هللا بن وهب هذا قال حدثنا 

 . سعيد المقبري عن أبي هريرة وساق الحديث محمد بن عجالن عن سعيد بن أبي

ومن ، بن أبي حاتم الرازياوالقصة التي ذكر الشيخ أخرجها  ،: هذا إسناد موضوعتصحيحه

: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن أخي ابن وهب قال سمعت عمي يقول قال األول ،طريقه البيهقي

: فتركته الناس قال لك على: ليس ذلين في الوضوء فقاسمعت مالكا سئل عن تخليل أصابع الرجل

: حدثنا الليث بن سعد وابن لهيعة ل: وما هي ؟ قلتحتى خف الناس فقلت له عندنا سنة فقا

بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن المستورد بن وعمرو بن الحارث عن يزيد 

 ؛ ره ما بين أصابع رجليههللا عليه وسلم يدلك بخنص القرشي قال : رأيت رسول هللا صلى شداد

لك يسأل فيأمر بتخليل ذ ثم سمعته بعد ؛وما سمعت به قط إال الساعة ،: إن هذا الحديث حسنفقال

.األصابع
318

 

ى: زاد البيهقي في آخره مِّ طُّ ق ال  ع  يُْخِطئُهُ اْلخ  أُ إاِله و  ضه ْن ي ت و  ا أ ق له م  ْجلِ ت   الذي: م  ، ْحت  اإِلْبه اِم فِى الرِّ

ُهْم ِعْند  اْلُوُضوءِ نه النهاس  ي ْثنُون  ف إِ  .إِْبه ام  لِم  لِك  س  ْن ت ف قهد  ذ   ، ف م 

ريح بسماع ابن وهب من ابن : "التصإسناد الشيخ الذي ساق لهذه القصة: وقع في تنبيه

، فلم يذكر الحافظ أبو الحجاج المزي عبد هللا بن وهب في ن غرائب الشيخ، وهذا معجالن"

محمد بن عجالن الرواة عن
319

، وال ابن عجالن في شيوخ ابن وهب
320
بل روى عنه بواسطة  ،

رجل من أهل المدينة
321

، ويحيى بن أيوب
322

، والليث بن سعد
323

.، والقاسم بن عبد هللا
324

 

ذكر الشيخ أن عبد هللا بن عمرو بن العاص أسلم قبل أبيه بإحدى عشرة : بعد المائة التاسعالوهم 

 .الهجرة وهاجر عبد هللا أسلم قبل سنة وأن

: عبد هللا بن عمرو أسلم قبل أبيهتصحيحه
325

: ولم يفته أبوه في السن إال قال ابن عبد البر، 

باثنتي عشرة سنة
326

وقيل بينهما إحدى عشرة سنة، 
327

وقيل عشرون سنة، 
328

: وقال الذهبي، 

هاجر هو وأبوه قبل الفتح
329

الشيخ فلعل  ؛ولم أجد من ذكر أنه أسلم قبل أبيه بإحدى عشرة سنة، 

 التبس عليه فارق السن بينهما بفارق ما بين إسالمهما وهللا أعلم.

ـ لما جاءه عمرو بن العاص هللا عليه وسلم قال  النبي صلى: ذكر أن بعد المائة العاشرالوهم 

 " : "رمتكم مكة بأفالذ كبدها ـ بن أبي طلحةوخالد بن الوليد وعثمان 

                                                                                                                                               
316

 (.163/25ـ  162ـ تهذيب الكمال ) 
317

 (.165/20ـ تهذيب الكمال ) 
318

(, ولمعرفة حال هذه الرواية ينظر كتاب اإلرشادات في 132/1ـ  131( , والسنن الكبرى )25/1ـ مقدمة الجرح والتعديل , ص : ) 

 (.223ـ  220يث بالشواهد والمتابعات, ص: )تقوية األحاد
319

 (.162/20ـ تهذيب الكمال ) 
320

 (.255/10ـ تهذيب الكمال ) 
321

 (.323/1ـ الجامع البن وهب ) 
322

 (.355/1ـ الجامع البن وهب ) 
323

 (.213/1ـ الجامع البن وهب ) 
324

 (.212/1ـ الجامع البن وهب ) 
325

 (.535/3ـ االستيعاب ) 
326

 ـ المصدر السابق. 
327

 (.33/1( , وتذكرة الحفاظ )202/1تهذيب األسماء واللغات )ـ  
328

 (.153/2ـ اإلصابة ) 
329

 (.33/1ـ تذكرة الحفاظ ) 
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.بد البر معلقا في ترجمة عمرو بن العاصهذا الحديث ذكره أبو عمر ابن ع: تصحيحه
330
ومن  

، إليه الخطأ البين الجزم بنسبة الضعيف إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم مع اتصال السند

  فكيف مع التعليق؟!!!

إن اشترك اثنان في شيخ فرويا عنه معا فتقدم موت : قال الشيخ: عشر بعد المائة الوهم الحادي

ر فهذا يسمى السابق والالحق، وشيخهما هو الذي ألحق األصاغر أحدهما وتأخر موت اآلخ

باألكابر، كمالك بن أنس فإنه روى عنه األوزاعي ومات قبل موت مالك، وروى عنه مثال عبد 

عبد الرحمن بن القاسم مدة من و يفبين موت األوزاع لك،الرحمن بن القاسم ومات بعد موت ما

ة الفاصلة بين موت تلميذين من تالميذ مالك الراوين عنه الزمن، حوالي ثالثين سنة، فهذه المد

  .وهو عبد الرحمن بن القاسم الحقا جعلت األول وهو األوزاعي سابقا، وجعلت الثاني

" الالحقالسابق و: صنف الخطيب كتابا سماه "قال الحافظ أبو الفضل العراقي :تصحيحه

واآلخر  ،أحد الراويين متقدمو ،وموضوعه أن يشترك راويان في الرواية عن شخص واحد

.بحيث يكون بين وفاتهما أمد بعيد ،متأخر
331
  

بل مثاله  ،إذا عرفت هذا عرفت أن مثال الشيخ الذي ذكر ليس مثاال جيدا للسابق والالحق

فبين وفاة  ،وأحمد بن إسماعيل السهمي عن اإلمام مالك ،رواية اإلمام الزهري :الصحيح

ثالثون سنةمائة وخمس و :والسهمي ،الزهري
332

 "إن األوزاعي تلميذ مالك: "، وقول الشيخ

فاسد جدا ألن األوزاعي أكبر من مالك
333
األوزاعي سنة ثمان وثمانين وفقد ولد أبو عمر ،

334
 ، 

سبع وخمسين ومائة رحمه هللا تعالىوتوفي سنة 
335
سنة إحدى  :وقيل ،خمس وخمسين :وقيل،  

وقيل سنة ست وخمسين ،وخمسين
336

الث وتسعين في أصح األقوالوولد مالك سنة ث، 
337

 ،

.وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة رحمه هللا
338
  

 رواية األقران، والعلم عند هللا تعالى.باب قلت: فغاية ما في األمر أن يكون من 

: الحميدي شيخ البخاري إذا قال حدثنا سفيان ففي تلك عشر بعد المائة: قال الشيخ الثانيالوهم 

وفي تلك الطبقة أيضا حماد بن زيد وحماد بن سلمة وحماد بن أبي  ،الطبقة الثوري وابن عيينة

أكبر من ابن زيد وابن سلمة الحمادون( ابن أبي سليمان لك العصر )هؤالء الثالثة في ذ ،سليمان

وحماد بن أبي حنيفة معاصر لهما فابن أبي سليمان شيخ ألبي حنيفة وحماد ابن أبي حنيفة ابن 

بن كهيل إذا قال وسلمة  ،ان ال يقصد إال ابن عيينةيدي إذا قال حدثنا سفيالحم ؛أبي حنيفة وتلميذه

 .حدثنا سفيان ال يقصد إال الثوري ووكيع إذا قال ،حدثنا سفيان فال يقصد إال الثوري

 : لك فيما يليوبيان ذ ،: جمع هذا الكالم ضروبا من الخطأتصحيحه

سفيان بن سعيد  فقد ذكر الحافظ الذهبي ، لطوهذا غ ،: قوله إن ابن عيينة والثوري في طبقةاألول

الثوري في الطبقة الخامسة
339

بن عيينة في الطبقة السادسةابينما ذكر ، 
340
الحافظ أبو  وذكر ،

.بن عيينة في الرواة عن الثوريسفيان  :الحجاج المزي
341
  

ن ابن ن هذا أكبر موإ ،في عصر وابن أبي سليمان ،وابن زيد ،بن سلمة: "إن حماد الثاني: قوله

حماد بن أبي  فإن ،فيه نظر" حنيفة معاصر البن سلمة وابن زيد ن ابن أبيوإ ،وابن زيد ،سلمة

 ،الثوري بن سعيد وسفيان ،خ حماد بن سلمةوبل هو من شي ،سليمان ليس من هذه الطبقة

                                                 
330

 (.1133/3ـ االستيعاب ) 
331

 (.232/2( , وقارن بفتح الباقي )333ـ فتح المغيث , ص : ) 
332

 (.233/2( , وفتح الباقي )333ـ فتح المغيث , ص : ) 
333

 (.163/25ـ تهذيب الكمال ) 
334

 (.132/1ـ تذكرة الحفاظ ) 
335

 (.135/1ـ التذكرة ) 
336

 (.335/2ـ تهذيب التهذيب ) 
337

 (.135/1ـ التذكرة ) 
338

 ـ المصدر السابق. 
339

 (.133/1ـ  131ـ تذكرة الحفاظ ) 
340

 (. 152/1ـ  153ـ التذكرة ) 
341

 (.102/11ـ تهذيب الكمال ) 
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وشعبة بن الحجاج
342

االلتباس بين  وإنما يقع ،وابن زيد ،فال يلتبس ابن أبي سليمان بابن سلمة، 

.من خاللها يتبين المهمل منهما ةاعد؛ ولهذا حاول بعض العلماء وضع قذين األخيرين فقطه
343
  

 " حدثنا سفيان فال يقصد إال الثوريبن كهيل إذا قال : "سلمة له: قوالثالث

بن سلمة، وحماد بن الحجاج، وشعبة بن كهيل من شيوخ سفيان الثوريسلمة  قلت: 
344
بل ومن  ،

بن أبي خالدوإسماعيل  ،شيوخ األعمش
345

وهما من شيوخ الثوري، 
346
وسلمة بن كهيل قد  ،

 ،عن جندب بن عبد هللا البجلي ، وروىعبد هللا بن عمر بن الخطاب، وزيد بن أرقم دخل على

.وأبي الطفيل، وابن أبي أوفى، وأبي جحيفة
347
  

   .هذا من غرائب الشيخ؟! ان بهذه الصفة تلميذا للثوريأفيصح أن يكون من ك

ن كهيل تلميذ محمد بن يحيى الذهلي.ردنا لقول الشيخ إن سلمة بوقد تقدم 
348
  

 " حدثنا سفيان ال يقصد إال الثوري :وكيع إذا قال: ": قول الشيخالرابع

وروايته عن ابن عيينة ، روايته عن الثوري في الكتب الستةلكن ، عن السفيانين : وكيع روىقلت

.رحمه هللااج المزي من صنيع الحافظ أبي الحجكما يظهر ليست فيها 
349
  

دثنا سفيان وأبهم فهو الثوري وهم: فقال ح فمتى رأيت القديم قد روى: لكن قال الحافظ الذهبي

فأما الذي ، واحد منهم عن ابن عيينة بينه ، فإن روىوأبي نعيم، والفريابي، وابن مهدي، كوكيع

فعليك بمعرفة طبقات ، لتباساال أن ينسبه لعدم ي وأدرك ابن عيينة فال يحتاج إلىلم يلحق الثور

.الناس
350
  

ته ثمانية كلهم اسمه الذهلي في طبق : محمد بن يحيىلمائة: قال الشيخعشر بعد ا الثالثالوهم 

 وهم في نفس الطبقة . ، ولكنهم من رواة الحديث، وهم متفاوتون في الدرجةمحمد بن يحيى، 

ة الطبقة الحادية عشر الذهلي من ذكر الحافظ ابن حجر أن محمد بن يحيى: تصحيحه
351
وذكر ،  

 : في نفس الطبقة أربعة

.: صدوقي صاحب أبي عبيد وقال عنه الحافظبن سليمان المروز محمد بن يحيى: األول
352
  

، بن عبد العزيز اليشكري  : محمد بن يحيىوالثاني
353
  .قال عنه الحافظ : ثقة 

: ثقة من ي نزيل بغداد قال الحافظدي البصربن عبد الكريم بن نافع األز : محمد بن يحيىوالثالث

ة.كبار الحادية عشر
354
  

كما قال ، لقبه لؤلؤ ثقة صاحب حديث ، بن يحيى بن محمد بن كثير الحراني الكلبي مدمح: والرابع

.الحافظ
355
  

المروزي  أيوب بن إبراهيم الثقفي أبا يحيى بن : محمد بن يحيىالعاشرةفي الطبقة وقد ذكر 

.ثقة حافظ: القصري المعلم وقال عنه
356
  

.: صدوقأبي حزم القطعي البصري وقال عنه بن ومحمد بن يحيى
357
  

.: ثقةوقال عنه، بن سعيد القطان ومحمد بن يحيى
358
  

                                                 
342

 (.251/5ـ تهذيب الكمال ) 
343

 (.200/5ـ  202سير أعالم النبالء )( , و205/5ـ تهذيب الكمال ) 
344

 (.312/11ـ تهذيب الكمال ) 
345

 (.11/  312ـ تهذيب الكمال ) 
346

 (.  11/  135ــ   130ـ تهذيب الكمال )  
347

 ( . 3/  55ـ تهذيب التهذيب )  
348

 ـ تصحيح الوهم التاسع والسبعين. 
349

 (.36/  202ـ تهذيب الكمال ) 
350

 (. 5/  200ـ سير أعالم النبالء )  
351

 (. 1/  312ـ التقريب )  
352

 ـ المصدر السابق. 
353

 (.  1/  313ـ  التقريب )  
354

 ـ المصدر السابق. 
355

 ـ المصدر السابق. 
356

 (. 1/  312ـ التقريب )  
357

 ـ المصدر السابق. 
358

 ـ المصدر السابق. 
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: صدوقووصفه بأنه، سمينة البغدادي أبا جعفر التمار بن أبي ومحمد بن يحيى
359
فتبين من ،  

 هذا أن الثمانية ليسوا من طبقة واحدة وهللا أعلم .

جاء  لك ما: وكذمن حدث ونسي ــ : قال الشيخ ــ أثناء كالمه علىالمائة عشر بعد لرابعاالوهم 

وهو في صحيح مسلم من  ،هللا عليه وسلم بالشاهد واليمين أيضا في حديث قضاء النبي صلى

بن عمر ، وهذا الحديث هو من رواية سيف وله شواهد عن عدد من الصحابة ،حديث ابن عباس

بن عمر عن ابن جريج لقوا ابن ، والذين حدثهم سيف عن ابن عباساء عن ابن جريج عن عط

 ،بن عمر وزكاه، فأثنى على سيف بن عمر، وأثنى على سيف جريج فسألوه فأنكر هذا الحديث

 لك نسي هو الحديث فلم يذكره. ومع ذ

" أخرجه ابن أبي شيبةهللا عليه وسلم بالشاهد واليمين حديث "قضاء النبي صلى: تصحيحه
360
، 

وأحمد
361
ومسلم ،

362
وأبو داود واللفظ له، ،

363
وأبو يعلى ،

364
والبيهقي  ،

365
بن من طريق سيف ، 

ه هللا علي أن رسول هللا صلىبن دينار عن ابن عباس يمان أخبرني قيس بن سعد عن عمرو سل

 . بيمين وشاهد وسلم قضى

 . اء في إسناد هذا الحديث كما رأيتوال لعط ،فال ذكر البن جريج

بن سليمان ، وإنما هو سيف بن عمر: سيف ميته والد سيف فنسبه هكذافي تس وقد غلط الشيخ

: فلس خير منهقال ابن معين ،بن عمر فمتروك كذاب، وأما سيف المكي
366
: وفي رواية ،

ضعيف
367
، يشبه حديثه حديث الواقديوقال أبو حاتم: متروك الحديث 

368
ل ابن نمير: كان وقا، 

دقةقد اتهم بالزنكان ، وسيف يضع الحديث
369

: ليس بشيءوقال أبو داود، 
370
وقال النسائي  ،

: ضعيفوالدارقطني
371

: متروك، وقال البرقاني عن الدارقطني
372

ض أحاديثه : بعوقال ابن عدي، 

، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدقمشهورة، وعامتها منكرة، لم يتابع عليها
373
  

 ،روى عنه المحاربي  والبصريون ، تهم بالزندقة يروى عن عبيد هللا بن عمر: اوقال ابن حبان

األثباتالموضوعات عن  ييرو ، أصله من الكوفة كان
374
: اتهم بالزندقة وهو في وقال الحاكم،  

الرواية ساقط
375
.: متروك باتفاقوقال الذهبي،  

376
  

فقد بينا أن ابن  ، غلط ـ من نسيان ابن جريج للحديث بعد تحديثه بهـ الشيخ  والقصة التي حكى

لكن لعل الشيخ يريد ما ذكره أبو الحسن الدارقطني في العلل  ،له في هذا الحديث جريج ال دخل

"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل": حديث عائشة علىأثناء كالمه 
وذكر انه   377

ن ابن جريج تفرد به عن سليمان ـ عن الزهري عن عروة عن عائشة وأ رواه سليمان بن موسى

 : ـ قطنيأن قال الدار إلى

،  هذا ، ولم يتابع ابن علية على عن ابن جريج أنه سأل الزهري عنه فلم يعرفه :وقال ابن علية

 ، وذكر أنه عرض سماعه منه على ابن معين في سماع ابن علية من ابن جريج وقد تكلم يحيى

                                                 
359

 ـ المصدر السابق. 
360

 (.106/16ـ المصنف ) 
361

 (.323/1ـ المسند ) 
362

 (.1512ـ صحيح مسلم ) 
363

 (.3063ـ السنن ) 
364

 (.356/2ـ المسند ) 
365

 (.105/16ـ السنن الكبرى ) 
366

 (.233/3ـ الكامل البن عدي ) 
367

 ( , وفيه "ضعيف الحديث."253/2( , والجرح والتعديل )235/3ـ تاريخ ابن معين , رواية الدوري ) 
368

 (.253/2ـ الجرح والتعديل ) 
369

 (.333/3عتدال )( , وميزان اال320/1ـ  المجروحين البن حبان ) 
370

 (.320/12ـ تهذيب الكمال ) 
371

 ـ المصدر السابق. 
372

 (.122/2ـ تهذيب التهذيب ) 
373

 (.233/3ـ الكامل في ضعفاء الرجال ) 
374

 (.323/1ـ المجروحين ) 
375

 (.122/2ـ تهذيب التهذيب ) 
376

 (.252/2ـ المغني في الضعفاء ) 
377
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عليه  ىرباح وأثنعليه عطاء بن أبي  ، أثنى من الثقات الحفاظ ، وسليمان بن موسى عبد الحميد

  378.الزهري

ما أخرجه أبو داود من طريق الدراوردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن  الشيخ أو يقصد

"أن النبي صلى هللا عليه وسلم قضى باليمين مع سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 

فعي بأنا الشاقال أبو داود : وزادني الربيع بن سليمان المؤذن في هذا الحديث قال : أن  "الشاهد

فقال : أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه  ، لك لسهيلعن عبد العزيز قال : فذكرت ذ

قال عبد العزيز ، وال أحفظه
379
ونسي بعض  ، علة أذهبت بعض عقله : وقد كانت أصابت سهيال 

أخبرنا  حدثنا محمد بن داود اإلسكندراني ، فكان سهيل يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه ، حديثه

.زياد يعني ابن يونس حدثني سليمان بن بالل عن ربيعة بإسناد أبي مصعب ومعناه
380
  

إن ربيعة أخبرني  :فقلت له ،: ما أعرفهفقال ،فلقيت سهيال فسألته عن هذا الحديث :قال سليمان

.: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عنيقال ،به عنك
381
  

ي صلى هللا عليه ومثله المسلسل بالمصافحة، فالنب :الشيخقال  :ئةعشر بعد الما الخامسالوهم 

قد يحدث بعض أصحابه بحديث في حال المصافحة، كتعليمه البن مسعود التشهد وكفي بين  وسلم

وهذا يدل على جواز المصافحة باليدين معا، وقد ذكر بعض أهل الفقه أن هذا من مصافحة  ه،كفي

علمهم صلى هللا عليه وسلم  ذلك، فابن مسعود أخبر أن النبي ولكن هذا الحديث يرد ،األعاجم

 . قال: وكفي بين كفيه، فهذا ضبط للهيئة، كما يعلمهم السورة من القرآن التشهد

 ـ إن شاء هللاـ ونحن نورده  ،عدم فهم المقصود بالمسلسل عند المحدثين هذا يدل على :تصحيحه

وهو عبارة عن تتابع رجال  ،من نعوت األسانيد : التسلسلقال أبو عمرو بن الصالح ،ليستفاد

ما يكون صفة  لك إلىوينقسم ذ ،واحدة أو حالة ،صفة ، واحدا بعد واحد علىاإلسناد وتواردهم فيه

واال لك وأحوالهم أقصفاتهم في ذثم إن  ،ما يكون صفة للرواة أو حالة لهم ، وإلىللرواية والتحمل

.صيهما ال نح لك تنقسم إلىوأفعاال ونحو ذ
382
  

نبي صلى هللا عليه ابن مسعود عن ال ن الرواة يحكي عن شيخه مثل ما حكىنعم لو كان كل م

 . وسلم إلى آخر اإلسناد لكان مسلسال

متأخرين من المحدثين ومنهم مسلم بن : جمهور العشر بعد المائة: قال الشيخ السادسالوهم 

ال ما تلقاه  ،عن طريق اإلجازة أو نحوها" إنما تكون لما تلقاه اإلنسان الحجاج يرون أن"أخبرنا

 . : أخبرنيوما تلقاه باإلجازة ونحوها يقول فيه، وسمعت ،حدثنا :فيقول فيه ،عن طريق السماع

جمهور  ، وهذا الذي نسبه الشيخ إلىب جدا: جعل اإلمام مسلم من المتأخرين غريتصحيحه

: قال الحافظ أبو الفضل العراقي ،المتأخرين أنهم خصوا المروي باإلجازة باإلخبار غلط عليهم

المنع من إطالق  :واختاره أهل التحري والورع ،والصحيح المختار الذي عليه عمل الجمهور

لك بعبارة تبين الواقع في كيفية التحمل ا في المناولة واإلجازة وتقييد ذحدثنا وأخبرنا ونحوهم

.وتشعر به
383
  

.ألول هو الذي صار في عرف المتأخرين لإلجازةفا، باإلخبارولعل الشيخ التبس عليه اإلنباء 
384
 

أبو نعيم أحمد بن عبد هللا  :منهم، ق أخبرنا في المروي باإلجازةوقد أجاز بعض العلماء إطال

األصبهاني الحافظ
385
.حدثنا وأخبرنا :بعضهم في المناولة أجازكما ؛  

386
  

 

 شر الشريط الحادي ع                                             

                                                 
378

 (.132/2( , وقارن بالمستدرك على الصحيحين )3360( , رقم )13/13ـ  11ـ العلل ) 
379

 ـ يعني الدراوردي. 
380

 اه أبو داود عن أبي مصعب الزهري عن الدراوردي عن ربيعة به.ـ يعني حديث الدراوردي عن ربيعة, فقد رو 
381

 (.153/2ـ سنن أبي داود ) 
382

 (.166( , وقارن بنزهة النظر , ص : )235ـ معرفة أنواع علم الحديث , ص : ) 
383

 (.13/2( , وانظر فتح الباقي )226ـ فتح المغيث , ص : ) 
384

 (.166ـ نزهة النظر , ص : ) 
385

 (.226اقي , ص : )ـ فتح المغيث للعر 
386

 ـ المصدر السابق. 
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إسناد فالتحديث من  اإلنسان يعتمد على: ال بد أن يكون عشر بعد المائة: قال الشيخ عالسابالوهم 

قديما بسرقة  وهو الذي كان يسمى ،الكتب أن يقرأ اإلنسان حديثا في كتاب فيحدث به هذا ال يجوز

 ،يةوكثير من المجروحين سبب جرحته أنه يسرق الحديث أي يحدث به من غير روا ،الحديث

 الناس ليس لهم أسانيد فيرجعون إلىكثر ، ألن أواليوم كثير من الناس هم من سراق الحديث

وما قر وه قد يكون صحيحا وقد يكون فيه بعض األخطاء المطبعية ؛ الكتب فيحدثون بما قر وه

لك ، ونظم ذمنع التحديث بغير مرويه كر ابن خير في فهرسته اإلجماع علىوقد ذ ؛لكذ وغير

 .يالعراق

ـ كما  ؛ إذ سرقة الحديثيره لسرقة الحديث بما ذكره: أخطأ الشيخ خطأ عظيما في تفستصحيحه

لك السارق ويدعي أنه سمعه من شيخ ذ أن يكون محدث ينفرد بحديث فيجيء :قال السخاوي ـ

المحدث
387

 ، في نقلُِب عليه وي نُطُّ رواه الشيُخ بإسناٍد لم يكن كذلكهو ما  :المقلوب :وقال الذهبي، 

ْتٍن آ من هإسناِد حديٍث إلى م  ر  بعد  ة بن كعب ( بـ )كعب بن ) مُ  : أن ي نقلِب  عليه اسُم راٍو مْثلُ أو ،خ  ره

ة ْعد بن ِسنان ( بـ )ِسن انُمره ْعد ، و )س  د ذلك وركهب  ، فمن فع ل  ذلك خطأً فقريب، ( بن س  ومن تعمه

قههسناٍد ليس له، فهو سارُق الحديث، وهو إ متناً على ومن  ،ي سِرُق الحديث : فالنُ الذي يقال في ح 

ِمع هذ هُ منلك أن ي ِسرق  حديثاً ما س  ق فأ تى بإسنا؛ رجل ، فيدهِعي  سماع  ر  ٍد ضعيٍف لمتٍن لم وإن س 

ق حديثاً لم يصحه متنُه، وركهب له إسناداً صحيحاً ُجرماً  ، فهو أخفُّ ي ثُبت سن ُده ر  هذا  ، فإنممن س 

أ  بيتاً  ،كان ذلك في متون الحالل والحرام فإن ،ع واالفتراءنوع من الوض فهو أعظُم إثماً وقد تبوه

ِرق   ،في جهنم ا س  ، ليس من دكذٌب مجره  ، فهذاما لم ي سمع من الكتب واألجزاء السماع وادهعاءُ  ةوأمه

ه، وقله تعانا، ولن يُفِلح  من الشيوخ ، بل من الكذب علىالكذب على الرسول صلى هللا عليه وسلم

ت ر هللا عليه منهم نْ من س  ، فنسأُل هللا ومنهم من ي فت ِضُح بعد  وفاتِه ،ي فتِضُح في حياتِه ، فمنهم م 

السهتر والعفو.
388

   

.والسرقة بهذا التعريف هي التي جرح بها بعض الرواةقلت: 
389
  

إجماع في غاية  :مهذاكرا أن العراقي نظ ،وهذا اإلجماع الذي نقل الشيخ عن ابن خير مقرا له

  .عليهالحافظ ابن خير وإن وافق الحافظ أبو الفضل العراقي  ،الفساد

بنقل ابن ثم هو معارض  ،لك عن بعض المحدثينوإنما حكي ذ ،نقل اإلجماع عجيب: قال الزركشي

.وهو كالم نفيس ،إلخ كالمهالجواز... برهان إجماع الفقهاء على
390

 

 وقال السيوطي في ألفية الحديث: 

ولو    مجازا غلطا  ــــــةشرطا       **  رواي لنقـــل في   الحديث   ومن         
391

   

معرفة ألن  فيه نظر،" تعليل لكطاء المطبعية وغير ذقد يكون فيه بعض األخ: "وقول الشيخ

ية ، وأما األخطاء غير المطبعلكمن له معرفة بالكتب يدرك ذ، وبعي ال تحتاج إلى إجازةالخطأ المط

جيه من سيء وقد يكون لإلنسان سماعات فما تن، فقط إنما يحتاج في الكشف عنها إلى معرفةف

 .الغلط وهللا المستعان

 إنما لهيعة وابن :وما أحسن ما قال اإلمام مسلم ـ أثناء كالمه على حديث أخطأ فيه ابن لهيعة ـ

 وهي ذكر، فيما إليه عقبة بن موسى كتاب من الحديث أخذ أنه الرواية هذه من الخطأ في وقع

 عليه، عرض أو المحدث، من سماع غير من الكتب من الحديث أخذ من على نخشى التي اآلفة

 أشبه وما القبيح التصحيف صاحبه يأتي ال أن فخليق ـ العرض أو السماع ـ هذين أحد كان فإذا

.هللا شاء إن الفاحش الخطأ من ذلك
392
   

 أ اإلنسان حديثا في كتاب فيحدث به هذا ال يجوز": "فالتحديث من الكتب أن يقروقول الشيخ

   .: هذا يفضي إلى تعطيل الشرعقلت 

                                                 
387

 (.356/1ـ فتح المغيث للسخاوي ) 
388

 (.12ـ الموقظة , ص : ) 
389

 (.303/2( و )235/1(, و )235/1ـ انظر ـ مثال ـ الكامل البن عدي: ) 
390

(, 133/1لتحديث: )(, وقواعد ا505/2ـ  503(, وتوجيه النظر إلى أصول األثر: )132/1ـ  131ـ انظر بقيته في تدريب الراوي: ) 

 والعجب من الشيخ كيف فاته الوقوف على هذا مع تنويهه بهذه الكتب في الدرس األول من هذه الدورة!!! 
391

 (.1/  02ــ   06ـ يراجع كالم العالمة األثيوبي في شرحه لأللفية هنا ) 
392

 (.133ـ التمييز, ص: ) 
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فهذا النوع يسمى المتشابه، قد ألف فيه عدد من : بعد المائة: قال الشيخ الثامن عشرالوهم 

  .األئمة، فألف فيه طاهر الطاهر السلفي وألف فيه الدارقطني، وألف فيه ابن حجر

 :وهي، لكالم أخطاء عدةجمع هذا ا :تصحيحه

بن إبراهيم السلفي  : في اسم السلفي وهو أبو طاهر أحمد بن محمد بن أحمد بن محمدألولا

.شيخ اإلسالمالحافظ العالمة 
393
  

.: أن السلفي متأخر جدا عن الدارقطنيالثاني
394
مسمائة وقد توفي سنة ست وسبعين وخفالسلفي  

ي أن يذكر السلفي بعد ، فينبغالقرن الرابعوالدارقطني من أهل ، عاش أكثر من مائة سنة

 . الدارقطني

.في المؤتلف والمختلف اللسلفي تأليف ذكر أنلم أجد من  ـ بعد البحثـ  : أننيالثالث
395
  

: اإلعالم المتشابه في الرسم كتابا اسمه ذكر أثناء كالمه على :بعد المائة التاسع عشرالوهم 

 .تشابه األعالممب

في  بمااإلعالم  "كتاب بهذا االسم في المؤتلف والمختلف إال كتاب  لم أعثر على :تصحيحه

ف بن خلبن عبد هللا " ألبي محمد عبد هللا بن علي المؤتلف والمختلف للدارقطني من األوهام

بن ناصر الدين اولحافظ الشام في عصره أبي عبد هللا ، اللخمي المري الرشاطي األندلسي

 .  "مشتبه الذهبي من األوهاماإلعالم بما وقع في : "الدمشقي

، وعنه مالك فحديثهما عن مالك : محمد بن عجالن روى: قال الشيخالعشرون بعد المائةالوهم 

 .من المدبجات

: قال أبو عبد هللا الحاكم، م فهم حقيقة المدبج عند المحدثينعد : هذا الكالم يدل علىتصحيحه 

.ينان إذا تقارب سنهما وإسنادهماوإنما القر
396
  

.لك القرين عنهأن يروي قرين عن قرينه ثم يروي ذ: فقال "المدبج"وعرف الحاكم 
397
  

دت الطبقة والمرتبة فليس فإن تباع: بن علي الشهير بابن دقيق العيدوقال الحافظ أبو الفتح محمد 

.بل يكون من رواية األكابر عن األصاغر، لكن ذم
398
  

الحاكم أبو عبد هللا فيه بالتقارب في اإلسناد وإن  : وربما اكتفىو ابن الصالحوقال الحافظ أبو عمر

.لم يوجد التقارب في السن
399
  

نصاريبن سعيد األ ، ويحيىومحمد بن عجالن من أقران هشام بن عروة
400

وهما من شيوخ ، 

مالك
401

أبو الحجاج المزي البن عجالن عن مالك روايةالحافظ ولم يذكر ، 
402

، بل ذكر مالكا في 

الرواة عن ابن عجالن.
403
  

  .عن األصاغرعن مالك فستكون من رواية األكابر وإذا ثبتت رواية محمد بن عجالن 

الشافعي عن : ذكر الشيخ أيضا أن رواية أحمد عن الشافعي ووالعشرون بعد المائة الحاديالوهم 

 .احمد من باب المدبجات

وروايته عنه في المسند ،تصحيحه: أحمد من تالمذة اإلمام الشافعي
404

أبو الحافظ وقد ذكر ، 

شيوخ أحمد الشافعي في: أبا عبد هللا الحجاج المزي
405

.الرواة عن أحمد، كما ذكره أيضا في 
406
  

                                                 
393

 (.2/  03ـ تذكرة الحفاظ  ) 
394

 ( .  3/  133ــ  132في تذكرة الحفاظ )ـ تنظر ترجمة الدارقطني  
395

ـ انظر مقدمة الشيخ عبد الرحمان بن يحيى المعلمي اليماني لكتاب اإلكمال البن ماكوال, فقد ذكر جملة من المصنفات في المؤتلف  

 والمختلف وما ذكر فيها شيئا للسلفي.
396

 (.213ـ معرفة علوم الحديث, ص: ) 
397

(, ونزهة 36(, والمنهل الروي البن جماعة, ص: )313أنواع علم الحديث البن الصالح, ص: ) ـ المصدر السابق, وقارن بمعرفة 

 (.  53النظر, ص: ) 
398

 (.36ـ االقتراح , ص : ) 
399

 (.313ـ معرفة أنواع علم الحديث , ص : ) 
400

 (.163/20ـ تهذيب الكمال ) 
401

 (.163/25ـ  162ـ تهذيب الكمال ) 
402

 (.165/25ـ تهذيب الكمال ) 
403

 (.162/20تهذيب الكمال ) ـ 
404

( 10121( و )13310( و )11605( و )3522( و )3523( و )3522( و )3302( و )2222( و )1535ـ مسند أحمد ,األحاديث : ) 

 (.22556( و )22005( و )26663و )
405

 (.235/1ـ تهذيب الكمال ) 
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 . حمد من رواية األكابر عن األصاغرفرواية الشافعي عن أ: قلت

: قال الشيخ الحديث الذي في الصحيحين إذا خرج من غير والعشرون بعد المائة الثانيالوهم 

 . لوة إال العطريقهما فليس له مزي

 : منها ،الصحيحين فوائد للمستخرجات على :تصحيحه

.ـ علو اإلسناد كما ذكر الشيخ 2
407
  

 .ــ زيادة بعض األلفاظ 1
408 

.ــ تكثير الطرق 5
409  

شرط الصحيح يلزمه أن ال يخرج إال عن ثقة  ة من أخرج له فيها ألن المخرج علىــ الحكم بعدال 8

.عنده
410  

.ديث المدلسين بتصريح السماع وهي في الصحيح بالعنعنةــ ما يقع فيها من ح 3
411  

حديث ــ ما يقع فيها من حديث المختلطين عمن سمع منهم قبل االختالط وهو في الصحيح من  6

.لك الحديث منه في هذه الرواية قبل االختالط أو بعدهمن اختلط ولم يبين هل سمع ذ
412  

همة والمهملة في الصحيح في اإلسناد أو في ــ ما يقع فيها من التصريح باألسماء المب 7

.المتن
413
  

.المتن المحال عليه ا من التمييز للمتن المحال به علىــ ما يقع فيه 1
414
  

ــ ما يقع فيها من الفصل للكالم المدرج في الحديث مما ليس في الحديث ويكون في الصحيح  1

.غير مفصل
415
  

موقوفة أو كصورة ا وتكون في أصل الصحيح ــ ما يقع فيها من األحاديث المصرح برفعه 21

.الموقوف
416
  

 .محل نظر : )...فليس له مزية إال العلو(الشيخالذي ذكره حصر الن فبان من هذا كله أقلت: 

راد ولم تحصل المخالفة فإن كان : إذا حصل االنفالشيخ : قالوالعشرون بعد المائة الثالثالوهم 

ان في المتن فهو من زيادة لك وإن كألسانيد أو نحو ذلمزيد في متصل الك في اإلسناد فهو اذ

 الثقة.

إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء اإلسناد ومن لم يزدها فظ ابن حجر: : قال الحاتصحيحه

أتقن ممن زادها فهذا هو المزيد في متصل األسانيد وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع 

.ثال ترجحت الزيادةالزيادة وإال فمتى كان معنعنا م
417

 

كل زيادة في السند من غير  طالق المزيد في متصل األسانيد علىوقد تقدم نظير هذا للشيخ وهو إ

.مراعاة للشرط الذي ذكر الحافظ
418

   

 الشريط الثاني عشر

 بن سالمة نسب إلى طحا : الطحاوي أحمد بن جعفروالعشرون بعد المائة: قال الشيخ الرابعالوهم 

 .، لكنها أشهر من طحطوح قريته، قريته قريبة منهاها لكنه كان من المجاورين لهاأهلوليس من 

ما تقدمقد بينا في :تصحيحه
419
والطحاوي  ،أن اسم الطحاوي أحمد بن محمد بن سالمة أبو جعفر 

ن ديار مصر.وهي مدينة م طحا منسوب إلى
420

 

                                                                                                                                               
406

 (.221/1ـ تهذيب الكمال ) 
407

 (.26ـ مقدمة ابن الصالح, ص: ) 
408

 السابق. ـ المصدر 
409

 (.32ـ التقييد واإليضاح, ص: ) 
410

 (.321/1ـ النكت على كتاب ابن الصالح البن حجر: ) 
411

 (.322/1ـ النكت: ) 
412

 (.53/1(, وتوضيح األفكار: )110/1(, وتدريب الراوي: )322/1ـ المصدر السابق: ) 
413

 (.322/1ـ النكت: ) 
414

 (.322/1ـ النكت: ) 
415

 (.323/1ـ النكت: ) 
416

 (.323/1)ـ النكت:  
417

 (.53ـ  52ـ النزهة, ص: ) 
418

 ـ راجع: تصحيح الوهم الخامس والخمسين. 
419

 ـ انظر: تصحيح الوهم الثامن والثمانين. 
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: منها يقال لهاقرية قريبة وإنما هو من  "طحا"وليس من نفس وقال ياقوت الحموي: 

وطحطوط قرية  ،الضراط فيظن أنه منسوب إلى "طحطوطي" :فكره أن يقال له "طحطوط"

.صغيرة مقدار عشرة أبيات
421

 

  ".طحطوط"خطأ وإنما هي  "طحطوح"فقول الشيخ 

 .عين الماء مائة: قال الشيخ: العيني نسبة إلىبعد ال والعشرون الخامسالوهم 

.سبة لعين تاب البدر محمود بن أحمد بن موسي بن أحمدالعيني نتصحيحه: قال السخاوي: 
422
  

أي الوظيفة التي يتوالها : الحرفة هي الوالية بعد المائة: قال الشيخ والعشرون السادسالوهم 

 . اإلنسان

ةُ : بالكسرِ  والِحْرف ةُ قال صاحب القاموس:  ،: تفسير الحرفة بالوالية غير صحيحتصحيحه   الطُّْعم 

ةُ  قُ يُرْ  والِصناع  انُ  اال اْشت غ ل   ما وُكلُّ  منها ت ز  ِري   به ْنس  مهى وض  ْنع ةً  يُس  ِرفُ  أل نههُ  وِحْرف ةً  ص   .إليها ي ْنح 

 أوال يذكر الشيخ قول ابن مالك في المية األفعال: 

 فعالة لخصال والفعالة دع     لحرفة أو واليــة وال تهال

: في إسناده حديثا فقاللباني ذكر في إرواء الغليل : ذكر أن األبعد المائة والعشرون السابعالوهم 

: النعمان بن ثابت هو التيمي ميمي ألنه وجد خطأ فقط في النسبةمجهول وهو النعمان بن ثابت الت

 .تيم الالت و أبو حنيفة منسوب إلىوه

 هام الشيخ . و: بحثت عن هذا الكالم في إرواء الغليل فما وجدته وما أراه إال من أتصحيحه

ذكر في  كما حصل البن حزم مع الترمذي فإنه بعد المائة: قال الشيخ: الثامن والعشرونالوهم 

رمذي ألنه وجده باالسم دون سورة مجهول يقصد اإلمام التقال ومحمد بن عيسى بن  المحلى

 .بأنه مجهول ، لم ينسب فوصفهالنسب

فالحافظ ابن كثير  ،األقوالا الترمذي اضطربت فيه مسألة تجهيل ابن حزم ألبي عيسى :تصحيحه

وجهالة ابن حزم ألبي عيسى الترمذي ال تضره حيث قال في محاله: ومن محمد بن عيسى  :يقول

منزلة ابن حزم عند بن سورة؟ فإن جهالته ال تضع من قدره عند أهل العلم، بل وضعت 

الحفاظ.
423
بينما عزا تجهيل ابن حزم له الحافظ ابن القطان الفاسي ،

424
الذهبيوالحافظ  ،

425
، 

والحافظ ابن حجر
426
  إلى كتاب الفرائض من اإليصال.  ،

فما جهله فيه أبدا أما كتاب المحلى
427
 : لك عن ابن حزم ألمورشك من صحة ذوأنا في  ،

أبي الوليد الفرضيللحافظ  المؤتلف والمختلف أن الترمذي مترجم في كتاب: األول
428
من وهو ـ  ،

شيوخ ابن حزم
429
.هذا الكتاب وأثنى عليه حزم على وقد اطلع ابنـ  

430
  

كر الترمذي في مواضع من التمهيدبن عبد البر ذا الثاني: أن اإلمام
431
وروى من طريقه ،

432
، 

.عليه على التمهيد وأثنى ابن حزموقد وقف  ،والتمهيد ألفه ابن عبد البر في حياة ابن حزم
433
  

".حفاظ الحديثـ "م ب: أن ابن حزم ذكر الترمذي مع البخاري ومسلم وأبي داود ووصفهالثالث
434
  

                                                                                                                                               
420

(, 250/2ـ  253(, واللباب في تهذيب األنساب البن األثير: )126/1(, واألنساب للسمعاني: )2/1ـ األنساب المتفقة, البن القيسراني: ) 

 (.233/33دي: )وتاج العروس للزبي
421

 (.22/2ـ معجم البلدان: ) 
422

 (.331/3ـ الضوء الالمع: ) 
423

, وقد تحامل ابن كثير رحمه هللا على ابن حزم, وإذا كان ابن حزم ـ كما يقول ابن كثير ـ لم يعرف الترمذي, (30/11اية: )البداية والنهـ  

ه علم أشياء وغابت عنه أشياء, فكان ماذا؟ هذا الحافظ أبو الحسن ابن فليس هذا بمسوغ البن كثير أن يتحامل عليه, غاية ما في األمر أن

 القطان الفاسي لم يعرف الحافظين: أبا بكر ابن أبي عاصم, وأبا أحمد الحاكم, وهما من هما, ولم يضع هذا من منزلة ابن القطان. 
424

 (.035/3ـ بيان الوهم واإليهام: ) 
425

 (.235/0ـ الميزان: ) 
426

 (.003/3ب: )ـ تهذيب التهذي 
427

 (.352/5ـ المحلى: ) 
428

 (.003/3ـ تهذيب التهذيب: ) 
429

 (.136/2ـ رسائل ابن حزم: ) 
430

 ـ المصدر السابق. 
431

 (.322/22(, )233/26(, )213/10(, )33/1ـ انظر ـ مثال ـ التمهيد: ) 
432

 (.323/22(, )121/21(, )130/10(, )33/0ـ التمهيد: ) 
433

 (.155/2ـ رسائل ابن حزم: ) 
434

 (.16الرسالة الباهرة, ص: )ـ  
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أوال ثم اطلع  لكابن حزم، وقد يكون قال ذثبوت هذا القول عن  جعلتني أطمئن إلى عدم هذه األمور

  .ما عرفه بمكانة الرجل على

فكالم  ، دون النسبة"،بن سورة حزم وجد االسم هكذا محمد بن عيسى إن ابنأما قول الشيخ: "

االسم واسم أبيه والنسبة ب ، فإن ابن حزم ذكره في المحلىلهوال قلد الحفاظ قب ،من لم يحقق بنفسه

.والكنية
435
  

يخ مسلم ابن بن حرب شبعد المائة: ذكر الشيخ أن ألبي خيثمة زهير  العشرونو التاسعالوهم 

 .الحجاج مصنفا اسمه "كتاب اإليمان"

كتاب :"مهاس ابن حرب بن شداد النسائي كتابزهير خيثمة  عروف أن للحافظ أبي: المتصحيحه

األلباني ولهذا لم يذكر أصحاب الفهارس واألثبات كابن خير الشيخ " وهو مطبوع بتحقيق العلم

اني ألبي خيثمة كتابا بهذا اإلشبيلي وابن حجر العسقالني ومحمد عبد الحي بن عبد الكبير الكت

 . االسم

الموطأ، والصحيحين،  األبواب مثل الثالثون بعد المائة: قال الشيخ: الكتب المرتبة علىوهم ال

 .وصحيح ابن حبان

إنما رتبه ابن بلبان األبواب أصال و فلم يرتبه مصنفه على : أما صحيح ابن حبانتصحيحه

 " "اإلحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ترتيبه له بــ الفارسي وسمى

ن ألفوا المسند الذي أبا داود الطيالسي من أوائل: ذكر الشيخ أن والثالثون بعد المائة الحاديالوهم 

، ثم عبد الرحمن بن ثم أبي عبيدة ،ثم علي ،ثم عثمان ،ثم عمر ،ترتيب الصحابة أبي بكر على

 . ، وهو من أصحاب مالكإلخعوف...

ثم  ،ثم أحاديث عثمان ،ثم أحاديث عمر ،: أما مسند الطيالسي فبدايته أحاديث أبي بكرتصحيحه

اص، ثم عبد الرحمن بن عوف، ثم سعد بن أبي وق مث ،بن العوامأحاديث علي، ثم أحاديث الزبير 

 ...إلخ ، ثم سعيد بن زيدثم طلحة بن عبيد هللا ،بن الجراح عبيدة أبي

، ثم ثم الزبير ،ثم علي ،ثم عثمان ،ثم عمر ،وأما مسند الحميدي فابتدأه الحميدي بمسند أبي بكر

  ...إلخ.أبي عبيدةثم  ،بن زيد، ثم سعيد بن أبي وقاص، ثم سعد بن عوفعبد الرحمن 

   :   تنبيه
.أحاديث عن مالك وقد روى ،فات الحافظ أبا الحجاج المزي ذكر الطيالسي في الرواة عن مالك

436
  

بن السي أبا داود الحميدي عبد هللا : يعاصر الطيالشيخ: قال والثالثون بعد المائة الثانيالوهم 

، ومسنداهما ــ الطيالسي والحميدي ــ يضاير ومسنده ــ يعني الحميدي ــ على هذه الطريقة أالزب

  .صغيران خفيفان

؛ فإن وصف مسند الطيالسي بأنه صغير خفيف خالف الواقع وهو فيه نظركالم ال: هذا تصحيحه

  .أكبر من مسند الحميدي بكثير

: جمعت أطراف بعض األسانيد ككتاب البوصيري  الشيخ: قال والثالثون بعد المائة الثالثالوهم 

، وألف ابن حجر كتاب المطالب ة المهرة بزوائد المسانيد العشرةالمهرة أو إتحاف الساد إتحاف

 . العالية بزوائد المسانيد العالية

فكتب األطراف هي ؛ يز بين كتب األطراف وكتب الزوائدعدم التمي هذا التخليط يدل على :تصحيحه

الحديث الذي يدل على بقيته ثم  نوع من المصنفات الحديثية اقتصر فيها مؤلفوها على ذكر طرف

لك المتن إما على سبيل االستيعاب أو بالنسبة لكتب كر أسانيده التي ورد من طريقها ذذ

لك بتمامها وبعضهم اقتصر على ذكر شيخ المؤلف ثم إن بعض المصنفين ذكر أسانيد ذمخصوصة 

رتبين أسماءهم على حروف لب أن مؤلفيها رتبوها على مسانيد الصحابة ما... أما ترتيبها فالغفقط

أول اسمه ألف ثم باء وهكذا، وربما رتبها بعضهم المعجم، أي يبد ون بأحاديث الصحابي الذي 

                                                 
435

 (.352/5ـ المحلى: ) 
436

 (.1325(, )1303(, )1150(, )520(, )212ـ مسند الطيالسي: ) 
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وهو قليل على الحروف بالنسبة ألول المتن...
437

فهي: "المصنفات التي يجمع  ، وأما كتب الزوائد

في كتب أخرى."فيها مؤلفها األحاديث الزائدة في بعض الكتب عن األحاديث الموجودة 
438

   

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد اسمه "كتاب الحافظ أبي العباس أحمد بن أبي بكر البوصيري و

"المسانيد العشرة
439

، ، ذكر فيه زوائد مسانيد األئمة: أبي داود الطيالسي، ومسدد، والحميدي

حمد بن وأ، وأبي بكر بن أبي شيبة ،وإسحاق بن راهويه ،بن أبي عمر العدني ومحمد بن يحيى

الكتب  ، علىالموصلي الكبير وأبي يعلى ،والحارث بن محمد بن أبي أسامة ،وعبد بن حميد ،منيع

.الستة
440
  

"المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانيةبن حجر سماه مؤلفه "اوكتاب الحافظ 
441
فظ لكن للحا ،

ومسند  ،الموطأوهي  ،"لمهرة بأطراف العشرةإتحاف اابن حجر كتاب في األطراف اسمه: "

والمستخرج ألبي  ،وابن حبان ،ابن الجارود ، ومنتقىوابن خزيمة ،والدارمي ،حمد، وأالشافعي

وإنما زاد العدد واحدا  ،ن للدارقطنينوالس شرح معاني اآلثار للطحاوي،و ،والمستدرك ،عوانة

.قدر ربعه ن صحيح ابن خزيمة لم يوجد منه سوىأل
442

 

ه ولم : وقد توفي الدارقطني والعلل في صندوقالمائة: قال الشيخوالثالثون بعد  الرابعالوهم 

 . يخرجه للناس فبقي غير مروي

ق إسناده وسا ابن خير في فهرسته،وقد ذكره الحافظ  ،: بل أخرجه ورواه الناس عنهتصحيحه

إليه
443

لك فعل الحافظ ابن حجر في المعجم المفهرس، وكذ
444
رويه من طريق الحافظين وأنا أ ،

 .نالمذكوري

ذي ألحقت بآخر سننه للترم العلل الصغرى الشيخ: بعد المائة: قال والثالثون الخامسالوهم 

ب في كتاب وهو مطبوع في وقد طبعت مستقلة وشرحها ابن رج ،للترمذي والعلل الكبرى

 .مجلدين: شرح العلل الكبرى

 ،دي هذه الطبعةالعلل الكبير للترمذي طبع في مجلدين بترتيب القاضي أبي طالب وعن: تصحيحه

  ، وهللا أعلم.، وعندي أنها أحسن من األولىورأيت منه طبعة أخري في مجلد واحد

جب وشرحه مطبوع في وأما العلل الصغرى الملحقة بآخر الجامع فهي التي شرحها الحافظ ابن ر

وقد طبعت أيضا في مجلدين  ،" بتحقيق الدكتور نور الدين عترمجلدين باسم "شرح علل الترمذي

لهذا الشرح في مجلد واحد وهي  ورأيت طبعة أخرى بتحقيق: الدكتور همام عبد الرحيم سعيد،

 . الشيخالواقع في كالم تخليط البهذا البيان يتضح لك و ،رديئة

د واحد : صدر من طبعة الشيخ أحمد شاكر للمسنالشيخ: قال بعد المائة والثالثون السادسالوهم 

 . ف وتوفي أحمد شاكر ولم يتمهاالنص وعشرون مجلدا ولم تصل إلى

ستبعد جدا أن يكون القدر الذي قام الشيخ العالمة المحدث أحمد محمد شاكر ــ رحمه أ :تصحيحه

كيف وقد طبع تحقيقه مع إكمال بعض  ن المسند قد وصل إلى هذا العدد،هللا ــ بتحقيقه م

المحققين
445
 . يخ مبالغةفأنا أرى في عبارة الش !لما بقي عليه في عشرين مجلدا 

األطراف بجامع األصول ألبي  بعد المائة: مثل الشيخ للتصنيف على ع والثالثونالسابالوهم 

وذكر تحفة األشراف  ،ن ألبي بكر الهيثميومجمع البحرين في زوائد المعجمي ،بن األثيرالبركات 

 . ، والجمع بين الصحيحين للحميديللمزي

األطراف  نيف على األطراف ليس فيها من مصنف علىب التي مثل بها الشيخ للتص: الكتصحيحهت

ذه الكتب ضمن وذكر ه ،إال كتاب الحافظ الكبير أبي الحجاج يوسف بن الزكي عبد الرحمن المزي

                                                 
437

 (.25ـ أصول التخريج ودراسة األسانيد, ص: ) 
438

 (.115ـ أصول التخريج, ص: ) 
439

 (.30/1ـ  33ـ إتحاف الخيرة المهرة: ) 
440

 (.33/1ـ المصدر السابق: ) 
441

 (.35/1لية: )ـ المطالب العا 
442

 (, بتصرف يسير جدا.213ـ ذيل طبقات الحفاظ البن فهد, ص: ) 
443

 (.151/1ـ فهرسة ابن خير: ) 
444

 (.135/1ـ المعجم المفهرس: ) 
445

 ـ هو: حمزة أحمد الزين, طبع دار الحديث.  
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 فة المقصود بالتصنيف علىعدم المعرفة بهذه الكتب أو عدم معر كتب األطراف يدل على

 . األطراف

الحسن يكنى بأبي واعلم أن الحافظ الهيثمي
446
والعجب من الشيخ كيف يذكر  ،بكر وال يكنى بأبي ،

 !!!ضمن كتب األطراف "المعجمين زوائد مجمع البحرين في"كتاب الهيثمي باسمه 

فيرجع في األحاديث إلى : ـوهو يتكلم عن شروط المجتهد ـ كرني بقول أحد الشيوخ إن هذا ليذ

وفي أحوال الرواة للمدارك ر، صحيحي البخاري ومسلم، وفي أحوال الصحابة لإلصابة البن حج

 لعياض!!!

 . قال الشيخ: الزوائد عكس األطراف :بعد المائة الثامن والثالثونالوهم 

ما قدمناه قبل قليل.بل الصواب  ،: هذا التعريف غير جيدتصحيحه
447

 

بب ورود الحديث بعض شيوخ أبي : ألف في سبعد المائة: قال الشيخ التاسع والثالثونالوهم 

 .لحنبلي وهو مطبوع في ثالث مجلداتلفراء ابن ا يعلى

 وإنما هو ،القاضي الحنبلي مجلدات ليس لبعض شيوخ أبي يعلى ةث: المطبوع في ثالتصحيحه

 وإن ، وقد قال في مقدمته:للشيخ إبراهيم بن محمد بن كمال الدين الشهير بابن حمزة الحسيني

 وذكر، كتابا العكبري حفص أبو افيه ألف وقد، األسباب معرفة الحديث علوم أنواع أجل من

، الباب هذا في مفرد بمؤلف عصرنا في أظفر لم ولما، انتخاب على منه وقف أنه حجر ابن الحافظ

، حديث مائة نحو فيه فذكر، األبواب على ورتبه، السيوطي الحافظ فيه شرع تأليف أوائل غير

 فرتبته، الطالب عيون به تقر تاباك ذلك في أجمع أن لي سنح، الكتاب إتمام قبل المنية واخترمته

، عليها يعول وتحقيقات، إليها الحاجة تمس تتمات له أضفتو، المعروف والسنن الحروف على

 األكرم الحبيب لحضرة خدمة وجعلته(، الشريف الحديث أسباب في والتعريف البيان) :وسميته

 التوفيق أرجو سبحانه هللا ومن، والندم الحسرة يوم لشفاعته وسيلةو وسلم عليه هللا صلى

.واإلعانة
448
  

ل محض أي هذه األنواع مجرد نقل محض فليست األربعون بعد المائة: قال الشيخ: وهي نقالوهم 

 . مستقلةهي من مصطلح الحديث في الواقع بل هي علوم 

: وهي أي هذه األنواع المذكورة في هذه الخاتمة نفل محض ظاهرة تصحيحه: قال الحافظ

 ع لها مبسوطاتها ليحصل الوقوف علىية عن التمثيل وحصرها متعسر فليراجالتعريف مستغن

.حقائقها
449
  

 : ي ذكر الحافظ في خاتمة النخبة هينواع التواأل

ومراتب  ،وتعديال ،اجرح :وأحوالهم ،وبلدانهم ،ووفياتهم ،ومواليدهم ،ــ معرفة طبقات الرواة2

 .الجرح والتعديل

  .واألنساب ،لقابواأل ،واألسماء ــ معرفة الكنى،1

  .ــ آداب الشيخ والطالب 5

  .سن التحمل واألداءــ  8

  .إلخ، وإسماعه...وسماعه ،وعرضه ،ــ صفة كتابة الحديث 3

إذا لم تكن منه فمن أي ؟! والحديث في الواقع كما يقول الشيخفهل هذه األنواع ليست من مصطلح 

 ؟  ؟ أو أصول فقه؟ أو منطق؟ أو تاريخالعلوم هي؟ أهي: تفسير؟ أو لغة؟ أو فقه؟ أو سيرة

منها  ،قها على نسخالعراقي التي قام الشيخ بتحقيالحافظ ليست هذه األنواع مذكورة في ألفية  أو  

 ؟! مؤلف أبي الفضل العراقيال ما هو مقروء على

 ؟!نوه به الشيخي تدريب الراوي للسيوطي الذي ألم تذكر هذه األنواع ف

 ملحق

 الدورة المفرغة على موقع الشيخ:في لواردة في بعض األوهام ا

                                                 
446

 (.30/1ـ المطالب العالية: ) 
447

 ـ راجع تصحيح الوهم الثالث والثالثين بعد المائة. 
448

 (.32/1ـ  31ان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: )ـ البي 
449

 (.120ـ النزهة, ص: ) 
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إن أبا إسحاق السبيعي هو أبو إسحاق :ـ وهو يتحدث عن "من وافقت كنيته اسم أبيه"ـ منها قوله

عمرو بن عبد هللا بن عبيد ويقال: علي، ويقال: ابن أبي فأبو إسحاق هو:  ،وهذا باطل بن إسحاق.

شعيرة.
450

 

ر"، وإنما هو ابن عمرو."أبو مسعود عقبة بن عامومنها قوله:
451

 

بل لقبه: "بندار" ،لكن بشار كان يلقب بغندر"، وليس كذومنها قوله: "محمد ب
452

، وأما غندر 

فلقب جماعة
453

، منهم: الحافظ الكبير محمد بن جعفر صاحب اإلمام شعبة بن الحجاج.
454

 

ن ضروب واشتقاقه من التدبيج في السير وهو ضرب مومنها قوله ـ وهو يتكلم عن المدبج ـ: 

ن في السير، ثم تدخل السير تختلط فيه األرجل تكون الرجل الخلفية تدخل بين الرجلين األماميتي

اختالط األرجل في السير  :فهذا النوع يسمى بالتدبيجلك بين األخريين في السير، األمامية كذ

لالحق يتقدم تارة وا ،فحملت عليه الرواية إذا كان السابق يتأخر تارة في الرواية ،بالنسبة للدواب

 من مأخوذ التدبيجففهذا كالم ال طائل من ورائه،  كاختالط األرجل في السير. ،فيكون هذا كالتدبيج

.الوجه ديباجتي
455
  

 :المحكم صاحب قال المزين هو لغة المدبج فإن لحسنه بذلك يسم أنه الظاهرقال الحافظ العراقي: 

 مسعود ابن ةتسمي ومنه ،بشرته حسن الوجه ةوديباج قال معرب يفارس والتزيين النقش الدبج

 أكبر أحدهما أو قرينان فيه يجتمع الذي اإلسناد نإف منه هذا كان وإذا القرآن ديباج "الحواميم"

 أو حافظين أو عالمين كانا إذا فيما غالبا ذلك يقع إنما األكابر عن األصاغر رواية من واآلخر

 ألجل النزول أو للمساواة العلو عن يالراو عدل حتى الترجيح وجوه من نوع أحدهما في أو فيهما

 ابن ورواية معين بن يحيى عن حنبل بن أحمد كرواية وتزيين تحسين بذلك لإلسناد فحصل ذلك

 يقال أن ويحتمل ،بالمعرفة المتميزين العلم أهل من غالبا األقران رواية يقع وإنما ،أحمد عن معين

 يقال الخدين فان بالخدين فشبها واحدة بمنزلة واحدة طبقة في المدبج في الواقعين القرينين إن

 وابن الحاكم قاله ما على يتجه المعنى وهذا ،والصحاح المحكم صاحبا قاله كما الديباجتان لهما

 قرينين كانا إن فإنهما اإلسناد لنزول بذلك يسم أنه ويحتمل بالقرينين مختص المدبج نإ الصالح

.درجتين نزل األصاغر عن األكابر رواية من كان نإو درجة منهما كل نزل
456

 

صحيح ابن حبان اسمه التقاسيم واألنواع فجعل فيه أهل الحديث أنواعا وروايتهم قوله: " ومنها:

، قلت: هذا تحليل من الشيخ السم كتاب ابن حبان، وال أساس أقساما وعلى أساسها رتب كتابه"

 فيها الفكر وأمعنت، المتعلمين على حفظها هلألس الصحاح فتدبرتله من الصحة، قال ابن حبان: 

 غير التقسيم متفقة، متساوية أقسام خمسة تنقسم فرأيتها، المقتبسين على وعيها يصعب لئال
 :متنافية
  .بها عباده هللا أمر التي األوامر :فأولها

  .عنها عباده هللا نهى التي النواهي :والثاني

  .امعرفته إلى احتيج عما إخباره :والثالث

  .ارتكابها أبيح التي اإلباحات :والرابع

 أنواعا يتنوع منها قسم كل رأيت ثم بفعلها انفرد التي وسلم عليه هللا صلى النبي أفعال :والخامس

، راسخون العلم في هم الذين، العالمون إال يعقلها ليس، خطيرة علوم تتنوع نوع كل ومن، كثيرة

 نملي وإنا، المنحوس بالرأي الفروع في وأمعن، كوسالمن بالقياس األصول في اشتغل من دون

 ذوي على تحضيره ىيخف ال الذي، االختراع من فيه بما نوع وكل، األنواع من فيه بما قسم كل

 بألفاظ األخبار نملي ثم، الكتاب تراجم بأنواع منه ونبدأ، النهى أولي على كيفيته تتعذر وال، الحجا

 في جرح ثبوت وال، سندها في قطع وجود غير من، عمادا وأوثقها، إسنادا بأشهرها، الخطاب

                                                 
450

 (.233/3ـ  232ـ تهذيب التهذيب: ) 
451

 (.120/3ـ المصدر السابق: ) 
452

 (.315/3ـ تهذيب التهذيب: ) 
453

 (.215/10ـ  212ـ سير أعالم النبالء: ) 
454

 (.331/3تهذيب التهذيب: ) 
455

 .(223/2ـ تدريب الراوي: ) 
456

 (.333ـ  332ـ التقييد واإليضاح, ص: ) 
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 في الخوض من، أحرى األسانيد بأشهر واالعتبار، أولى المتون أتم على االقتصار ألن، ناقليها

.االعتبار صحيح إلى أمره آل وإن، التكرار تخريج
457

 

لك متوسط وكذ البخاري رحمه هللا فهوومنها: قوله: "من المتوسطين في الجرح والتعديل اإلمام 

لك اإلمام ق بن راهويه وعلي بن المديني وكذلك إسحاأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وكذ شيخاه

 ".القطان يحيى بن سعيد فكل هؤالء من المتوسطين في الجرح والتعديل

 متعنتا سعيد بن يحيى كانقلت: يحيى القطان ويحيى بن معين ليسا من المتوسطين، قال الذهبي: 

 ترى حتى أمره في فتأن أحدا، لين إذا أما عليه، فاعتمد شيخا، وثق قد رأيته فإذا جال،الر نقد في

.فيه غيره قول
458
  

 : يخ محمد بن علي بن آدموقال الش

 ن حققهــقه      انقسموا اثنين لدى مـــــل طبـــاعلم بأن أهل ك                    

 د أفرطاـــأولى الطباق شعبة ق      طاـــن يتشدد ومن توســــم                    

 ليــطا يـــأتى ابن مهدي توس  توسط الثوري في التي تلي                        

 ليـــمد توسطا جــــهر أحـــأظ  لي    ــوشدد القطان في التي ت                    

 شديدا جالــــأبو الحاتم ت عدـــبــــــــين وتال      له نجل معــــقاب                    

أعدل من سار على درب الهدىغدا     ــــبر بخارى فــــــقابله ح                    
459
  

 "كسليمان بن بالل اشتهر لدى المحدثين بالمصحف يسمى المصحف لصدقه" ومنها: قوله:

الكمال ، من تهذيبقلت: ليس هذا في ترجمة سليمان بن بالل
460

بالء، وسير أعالم الن
461

تذكرة و، 

الحفاظ
462

، والتبيان لبديعة البيان
463

، وتهذيب التهذيب
464
وقد قيلت هذه الكلمة في حق سليمان  ،

بن مهران األعمش
465

 .، فلعله التبس على الشيخ بسليمان بن بالل

 ومنها: قوله: "أحد علماء الشافعية وهو أبو عبد الرحمن الشافعي وال يعرف اسمه"

.يحيى بن عبد العزيز ي اسمه: أحمد بنأبو عبد الرحمن الشافعقلت: 
466

 

ومنها: قوله: "الدومي نسبة إلى دومى وهي مزرعة حول دمشق فليست بلدا إنما هي مزرعة في 

 البلد"

 دومة إلى النسبة هذه الواو، بينهما والميم المهملة الدال بضم: الدوميقلت: قال السمعاني: 

 على وهي إبراهيم، بن إسماعيل ابن بدوم تسمي والعراق، الشام بين فاصل موضع وهو الجندل،

دمشق من مراحل سبع
467

ة وإلى، وقال السيوطي:   ذكرها غيرها دمشق بغوطة قرية ُدوم 

.ياقوت
468

 

 قلت: فوهم الشيخ في موضعين: 

 األول: قوله: "دومى"، وإنما هي: "دومة"

 الثاني: قوله: "فليست بلدا..."

لك إبراهيم بن علية نسب إلى ية، نسبة إلى أم أبيه، كذم بن عل"فإسماعيل بن إبراهي ومنها: قوله:

 أمه، وقد كان يكره هذه النسبة"

وإنما هي أم إسماعيل نفسهليست أم إبراهيم والد إسماعيل ـ كما زعم الشيخ ـ  "علية" قلت:
469
، 

، ولهذا ، ويعرب بإعراب "االبن" المذكور أوال"علية"يكتب "بن" باأللف قبل يتعين أن فلهذا 

                                                 
457

 (.56ـ اإلحسان في تقريب صحيح ابن حبان, ص: ) 
458

 (.133/5ـ سير أعالم النبالء: ) 
459

 (.33(, وانظر شرحه إيضاح السبيل, ص: )15ـ إتحاف النبيل بمهمات علم الجرح والتعديل, ص: ) 
460

 (.353/11ـ  352ـ تهذيب الكمال: ) 
461

 (.225/5ـ  223الء: )ـ سير أعالم النب 
462

 (.152/1ـ  151ـ تذكرة الحفاظ: ) 
463

 (.222/1ـ التبيان لبديعة البيان: ) 
464

 (.35/2ـ  30ـ تهذيب التهذيب: ) 
465

 (.116/2ـ تهذيب التهذيب: ) 
466

 (.02/2(, وطبقات الشافعية الكبرى: )333/16(, وسير أعالم النبالء: )26/3ـ ثقات ابن حبان: ) 
467

 (.313/1(, واللباب البن األثير: )365/2ـ األنساب: ) 
468

 (.32/1ـ لب اللباب: ) 
469

 (.252/1(, والتبيان لبديعة البيان: )233/1ـ تذكرة الحفاظ: ) 
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وإسحاق بن إبراهيم ابن  محمد بن علي ابن الحنفية،عبد هللا بن مالك ابن بحينة، و :ر، منهانظائ

.مراهويه، وغيره
470
   

 خاتمة:

الباطل الدخيل من الحق إنني في هذا الكتاب لم أقصد لتجريح شخص بعينه، ولكن قصدي تعرية 

أصبت فمن هللا وحده، يد كل عالم راسخ، وخطه بنان كل طود شامخ، فإن مما سطرته األصيل، 

ن تكن األخرى فمني، وأستغفر هللا، وإنني أطلب من القارئ الكريم أن يتريث وله الحمد كثيرا، وإ

في الحكم حتى يتصور، وليحكم بالعدل والقسط، وليحذر الهوى، فإنما هي شهادة، وقد قال تعالى: 

 ص.، والوالء والبراء هلل وحده، ال لألشخا"ستكتب شهادتهم ويسألون"

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك 

 وأتوب إليك.

 كتبه: 

 ديالأبو ميمونة محمد بن 

  

    

      

 

  

      

  

 

  

                                                 
470

 (.355/1ـ شرح النووي على صحيح مسلم: ) 


